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Viver é ser afetado por algo estrangeiro, radicalmente 

outro e incorporar as singularidades desse outro ou, pelo 

menos, tentar interpretá-las. A cada um, cabe apropriar-se 

disso que lhe vem de fora, com o que é confrontado, essa 

alteridade que lhe cabe assimilar. Se o sujeito busca tornar 

idêntico o outro, isso sinaliza a radicalidade da experiência 

com esse fora, o qual – ele é obrigado a reconhecer – não é 

o sujeito ele mesmo. A apropriação já é uma mudança, 

pois implica ter sido afetado por um outro. Nesse 

processo, o que importa é que se trata apenas de uma 

tendência a transformar o estranho em algo idêntico mas, 

de fato, nessa operação não há êxito. O outro se mantém 

outro e o que há é um transformar a si mesmo em outro 

(HENZ, 2009, p. 135). 
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RESUMO 

O presente trabalho, de abordagem qualitativa, tem por objeto de estudo o currículo 

escolar, decorrente da implementação de políticas públicas de inclusão no campo 

educacional brasileiro e da organização do ensino da Escola Estadual Despertar. 

Embora consideremos avanços nas discussões e propostas governamentais relativas à 

inclusão escolar em nosso país, ainda se faz importante desenvolver estudos e 

intervenções no contexto da educação básica com foco no currículo escolar. Com base 

metodológica na pesquisa-ação colaborativo-crítica e com aporte em Barbier, a pesquisa 

foi realizada no ano de 2013, em uma escola estadual da rede de ensino de Natal – Rio 

Grande do Norte, e teve por objetivo analisar o currículo da Escola Estadual Despertar, 

em particular aspectos relacionados à inclusão de estudantes com deficiência em classes 

comuns de ensino expressos no espaço escolar e em situações coletivas de uma 

formação continuada com professores e intérprete de Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). A escola foi previamente escolhida em virtude de já ter sido lócus de pesquisa 

em estudo realizado por um docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

favorecer o conhecimento de suas necessidades formativas. Os sujeitos da pesquisa 

foram 26 professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e uma intérprete 

de Libras. Como instrumentos, foram utilizadas observação direta, entrevistas 

semiestruturadas, análise documental e uma proposta de formação continuada 

denominada Grupo de Colaboração em Inclusão Escolar (GCEI), constituída com os 

sujeitos participantes e os demais colaboradores da pesquisa. Os dados analisados 

evidenciaram oito diálogos construídos com a Escola Estadual Despertar, sendo 

basilares as contribuições sobre estigma de Goffman (1988) e cultura escolar de Forquin 

(1993). Como aporte teórico, foram importantes as contribuições sobre o Currículo 

Escolar (SACRISTÁN, 2000; 2007; APPLE, 2006; 2008), Inclusão Escolar (BUENO; 

2008), Formação Continuada (NÓVOA, 2002; GATTI, 2003) e os estudos existentes 

acerca das interlocuções entre Currículo e Educação Especial (MAGALHÃES, 2002; 

SILVA, 2008; 2010; OLIVEIRA, 2004; VIEIRA, 2012.). O estudo evidenciou a 

importância de se alargar os diálogos, do aprofundamento teórico do GCEI para a 

compreensão do currículo escolar e das especificidades de quaisquer estudantes, tenham 

ou não deficiência. Faz-se imprescindível revisitar as práticas escolares de ensino que 

não correspondem aos estudantes, a exemplo das enturmações realizadas nas salas de 

aula. Também é importante considerarmos a organização da rotina escolar e sua 

interface com as funções pedagógicas de cada membro da escola na construção de 

práticas curriculares condizentes com a diversidade de modos e estilos de 

aprendizagem. Aspectos subliminares do currículo devem ser analisados, haja vista suas 

implicações no contexto da sala de aula e da gestão. Todavia, significativas mudanças 

identificadas nas práticas de alguns professores, a exemplo da utilização da 

audiodescrição, de estímulos à participação dos estudantes com deficiência e uso de 

imagens, favoreceram o desenvolvimento de outros estudantes, ao se beneficiarem de 

aulas mais instigantes e participativas. Com base na pesquisa realizada, concluímos 

sobre a importância em discutir coletivamente condições para/na escolarização de 

diferentes estudantes e o (re) pensar das práticas curriculares na escola como um todo, e 

nisso reside um paradoxo, pois, se por um lado, não se trata de minimizar o 

conhecimento específico no trato das necessidades de estudantes com deficiência, por 

outro, tampouco nos interessa distanciar tais necessidades daquelas inerentes à natureza 

humana, portanto peculiares aos demais estudantes. A problematização de nossas 

próprias práticas é o desafio que se impõe, não à educação especial, ou ao seu público-

alvo, mas essa é incontestavelmente tarefa da educação. 
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ABSTRACT 

This work of qualitative approach, has as its study object the school curriculum, 

resulting from the implementation of public policies for inclusion in the Brazilian 

educational field and of the teaching organization in State School Despertar. While we 

acknowledge advances in government discussions and proposals related to school 

inclusion in our country, it is still important to develop studies and interventions in the 

context of basic education focused on the curriculum. With methodological basis in 

collaborative-critical action research and contribution by Barbier, the survey was 

conducted in 2013, in a state school in the Natal - Rio Grande do Norte - school system, 

and aimed to analyze the curriculum of the State School Despertar, in particular issues 

related to the inclusion of students with disabilities in common teaching classes 

expressed in the school and in collective situations of continuing education with 

teachers and interpreter of Brazilian Sign Language (Libras). The school was previously 

chosen because it had already been locus of research in a study conducted by a 

professor at the Federal University of Rio Grande do Norte promoting the knowledge of 

their formative needs. The study subjects were 26 teachers in the early years and the end 

of elementary school and a Libras interpreter. The instruments were direct observation, 

semi-structured interviews, document analysis and a proposal for continuing education 

called Collaborative Group on School Inclusion (GCEI), established with the 

participating subjects and the other research collaborators. The analyzed data showed 

eight dialogues built with the State School Despertar, being basic the contributions of 

Goffman (1988) on stigma and of Forquin (1993) on  school culture. As a theoretical 

framework, there were important contributions on School Curriculum (SACRISTÁN, 

2000; 2007; APPLE, 2006; 2008), School Inclusion (BUENO, 2008), Continuing 

Education (NÓVOA, 2002; GATTI, 2003) and the existing studies on the dialogues 

between Curriculum and Special Education (MAGALHÃES, 2002; SILVA, 2008; 

2010; OLIVEIRA, 2004; VIEIRA, 2012). The study highlighted the importance of 

extending the dialogue, the theoretical deepening of GCEI for the understanding of 

school curriculum and the specifics of any students, with or without disability. It will be 

necessary to revisit the school teaching practices that do not correspond to the students, 

for instance the formation of classes made in classrooms. It is also important to consider 

the organization of the school day and its interface with the pedagogical functions of 

each member of the school in building curriculum practices consistent with the diversity 

of modes and learning styles. Subliminal aspects of the curriculum should be reviewed, 

given its implications in the context of the classroom and management. However, 

significant changes identified in the practices of some teachers, such as the use of audio 

description, stimulus to the participation of students with disabilities and use of images, 

favored the development of other students, who benefit of more exciting and 

participatory classes. Based on the conducted research, we conclude on the importance 

of collectively discuss the conditions for / in schooling of different students and the 

(re)thinking of curriculum practices in the school as a whole, and therein lies a paradox 

because, on the one hand, it is not about minimizing the specific knowledge in dealing 

with the needs of students with disabilities, on the other, we are not interested in 

distancing these needs from those inherent in human nature, therefore peculiar to the 

other students. The questioning of our own practices is the challenge imposed, not to 

special education, or its target audience, but this is undoubtedly task of education. 

Key-words: School Curriculum. Students with disabilities. Dialogue. Collaborative-

critical action research. 
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RESUMEN 

Este trabajo, de enfoque cualitativo, tiene por objeto de estudio el currículo escolar, que 

resulta de la aplicación de las políticas públicas para la inclusión en el ámbito de la 

educación brasileña y de la organización de enseñanza en la Escuela Estadual Despertar. 

Si bien consideramos los avances en las discusiones y propuestas gubernamentales 

sobre la inclusión escolar en nuestro país, es importante el desarrollo de estudios y 

intervenciones en el contexto de la educación básica con centro en el currículo escolar. 

Con base metodológica en la investigación-acción colaboración-crítica y aporte en 

Barbier, la encuesta se realizó en 2013, en una escuela pública del sistema escolar de 

Natal - Rio Grande do Norte, y tuvo como objetivo analizar el currículo escolar de 

Escuela Estadual Despertar, en particular las cuestiones relacionadas con la inclusión de 

los estudiantes con discapacidad en la educación de clase común expresadas en el 

espacio escolar y en situaciones colectivas de una formación continua con maestros y 

intérprete de Lengua brasileña de Señales (Libras). La escuela fue elegido con 

anterioridad, ya que ya ha sido locus de la investigación en un estudio realizado por un 

profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y favorecer el conocimiento 

de sus necesidades de formación. Los sujetos del estudio fueron 26 maestros en los 

primeros años y al final de la escuela primaria y un intérprete de Libras. Los 

instrumentos utilizados fueron la observación directa, entrevistas semi-estructuradas, 

análisis de documentos y una propuesta para la formación continua denominada Grupo 

colaboración en materia de Inclusión Escolar (GCEI), establecida con los sujetos 

participantes y los demás colaboradores de la investigación. Los datos analizados 

mostraron ocho diálogos construidos con la EscuelaEstadual Despertar, con 

contribuciones básicas sobre estigma de Goffman (1988) y sobre la cultura escolar de 

Forquin (1993). Como marco teórico, fueron importantes las contribuciones sobre 

Currículo Escolar (SACRISTÁN, 2000; 2007; APPLE, 2006; 2008), Inclusión Escolar 

(BUENO, 2008), Educación Continua (NOVOA, 2002; GATTI, 2003) y los estudios 

existentes sobre los diálogos entre Currículo y Educación Especial (MAGALHAES, 

2002; SILVA, 2008; 2010; OLIVEIRA, 2004; VIEIRA, 2012). El estudio puso de 

relieve la importancia de extender el diálogo, la profundización teórica de GCEI para la 

comprensión del currículo escolar y de las especificidades de cualquier estudiante, con o 

sin discapacidad. Será necesario volver a examinar las prácticas de enseñanza escolar 

que no se corresponden con los estudiantes, ejemplo la formación de clases realizada en 

las aulas. También es importante tener en cuenta la organización de la jornada escolar y 

su interrelación con las funciones pedagógicas de cada miembro de la escuela en la 

construcción de las prácticas curriculares acordes con la diversidad de modos y estilos 

de aprendizaje. Aspectos subliminales del currículo deben ser revisados, dadas sus 

implicaciones en el contexto de aula y gestión. Sin embargo, cambios significativos 

identificados en las prácticas de algunos maestros, tales como el uso de descripción de 

audio, el estímulo a la participación de los estudiantes con discapacidad y el uso de 

imágenes, favorecieron el desarrollo de otros estudiantes, beneficiados por clases más 

emocionantes y participativas. En base a la investigación realizada, se concluye sobre la 

importancia de discutir colectivamente las condiciones para / en la educación de los 

diferentes estudiantes y el (re) pensar en las prácticas curriculares en la escuela como un 

todo, y ahí radica un paradoxo, ya que, por una parte, no se se trata de reducir al mínimo 

la experiencia en el trato con las necesidades de los estudiantes con discapacidad, por el 
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otro, ni nos interesa distanciar estas necesidades de aquellas inherentes a la naturaleza 

humana, luego peculiares a los otros estudiantes. El cuestionamiento de nuestras propias 

prácticas es el desafío que se impone, no a la educación especial, o a su público 

objetivo, pero esta es, sin duda, la tarea de educación. 

Palabras-clave: Currículo Escolar. Estudiantes con discapacidades. Diálogo. 

Investigación-acción colaboración-crítica. 
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1 Introdução  

Ao adentrarmo-nos nos debates e situações vivenciados no contexto escolar 

relativos à inclusão escolar de estudantes com deficiência, identificamos polarizações 

que nos distanciam de pensar um currículo escolar capaz de atender às necessidades de 

todos os estudantes e evidenciam uma tendência à fragmentação de nossas próprias 

práticas. Em muitos aspectos, as discussões parecem se centrar no desafio de incluir 

esses estudantes com singularidades para as quais o acompanhamento especializado se 

impõe e o separa das necessidades e interesses comuns aos demais estudantes, sendo 

que, para estes, algum tipo de atenção diferenciada, seja por quaisquer condições, seria 

dispensável.  

No distanciamento, entre uns e outros, subjaz a concepção enraizada nos 

discursos contrários, ou críticos da inclusão escolar, de que o ingresso dos estudantes 

com deficiência nas classes comuns
1
 de ensino forçosamente minimizaria o currículo 

escolar, e/ou comprometeria a escolarização destinada aos demais, haja vista a 

necessidade de atendimento a um grupo em situação de vulnerabilidade escolar. 

A fala a seguir ilustra esta assertiva: “Ou eu fico com a maioria, ou eu fico com 

a minoria!”(Diário de campo da pesquisadora, 18/03/2013.Fala do professor de 

Educação Física: João
2
.). Tal assertiva, de um dos professores de nossa pesquisa, 

representa as dificuldades enfrentadas por nós professores, ao sermos desafiados a 

(re)pensar práticas pedagógicas devido às demandas de um estudante com deficiência. 

A frase do professor João não é nova à discussão sobre inclusão escolar: “É este um 

problema fundamental o qual é enfrentado por qualquer professor em relação com sua 

sala de aula. Em poucas palavras: Como posso trabalhar com todo o grupo e ao mesmo 

tempo atender a todos e a cada um dos alunos da minha sala?” (AINSCOW, 2001, 

p.20)
3
. Teorizada em outros estudos (BEYER, 2005; FERREIRA; MARTINS, 2007, 

CARVALHO, 2008), as dificuldades em atender à diversidade das turmas permanece 

como aspecto a ser devidamente enfrentado no contexto escolar.  

                                                           
1
 A terminologia foi escolhida para diferenciar as classes das escolas regulares, das classes das 

instituições especializadas. Ou seja, são denominadas classes comuns de ensino, as classes de ensino das 

escolas regulares. Corrobora para nossa opção a adoção do termo nas propostas governamentais em vigor, 

a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013). 
2
 Em respeito ao anonimato garantido na pesquisa, todos os nomes dos participantes da pesquisa são 

fictícios.  
3
“Es éste um problema fundamental al que se enfrenta cualquier maestro em relación com su clase. En 

pocas palavras: ¿como puedo trabajar com todo el grupo y al mismo tiempo llegar a todos y cada uno de 

los alunos de mi clase?” (AINSCOW, 2001, p. 20). 
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A particularização do debate sobre a inclusão escolar advém, parcialmente, da 

própria dificuldade em concebermos a educação especial como parte da educação geral 

em seus aspectos técnicos, políticos, culturais, históricos, sociais e ideológicos. 

O pano de fundo desta tese pode ser vislumbrado na fotografia inicial na capa de 

nosso estudo: o grupo de professores reunidos, as carteiras dispostas em círculo no chão 

de sua própria sala, já faz parte do imaginário e da realidade de muitos pesquisadores 

e/ou estudiosos da educação. Em nosso estudo, porém, a imagem corriqueira é singular 

porque é a personificação, a materialização de nosso objeto de estudo – o currículo 

escolar decorrente da implementação de políticas públicas de inclusão no campo 

educacional brasileiro e da organização do ensino da Escola Estadual Despertar.  

O nome fictício atribuído à escola diz respeito aos contornos de nossa pesquisa e 

à saída da inércia instalada nas falas e atitudes de seus professores e da intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), nossos sujeitos e principais colaboradores do 

estudo. Segundo definição do dicionário, despertar significa “fazer sair ou sair do estado 

de torpor ou de inércia; fazer readquirir ou readquirir força ou atividade”(FERREIRA, 

1999). Este é o sentido atribuído ao movimento interno dos sujeitos da pesquisa quando 

convidados à reflexão de suas próprias práticas em contato com estudantes com 

deficiência, num campo de tensões, conflitos e opiniões contundentes, mas demarcador 

de um lançar-se ao desafio de pensar estas mesmas práticas sob novos ângulos. O ato de 

pensar não se institui de forma natural, mas é mediado por uma trama de contradições: 

ao pensar readquirimos força, questionamos as aparentes normalidades e neutralidades, 

para assumirmos nosso papel de partícipe dos diálogos e vislumbrar opiniões distintas, 

dantes não problematizadas no contexto escolar. 

Reconhecemos, superando uma postura ingênua, que tal despertar não dependeu 

unicamente de nossa investigação. Vários fatores contribuíram para isso e, com base na 

prática observada, um deles pode ser a emergência das situações desafiadoras advindas 

do contato com as turmas. O despertar implica a possibilidade de se abrir aos diálogos, 

assim significa tanto uma mudança de concepção e/ou atitude, como uma oportunidade 

para refletir/discutir temáticas importantes no coletivo da escola. Nesse sentido, muitos 

dos diálogos estabelecidos com/na Escola Estadual Despertar dizem respeito ao 

currículo escolar em sua totalidade, e não apenas aos aspectos concernentes à inclusão 

escolar de estudantes com deficiência. 

Segundo Barbier (2004, p. 48),um possível estado de não mudança não é algo 

inerente à natureza do ser vivo, por isso toda problemática científica deve levá-la em 
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consideração, pois “[...] A mudança, quer dizer, o vivente, implica a existência de 

conflitos abertos entre as instâncias internas e externas no âmago dos indivíduos e dos 

grupos. Mudar é aquilo por meio do qual o reprimido sai de seu ciclo de repetições”. 

Nesta tese, pretendemos esclarecer o nível de participação dos sujeitos da pesquisa e 

apresentar as mudanças, ou flashs de mudanças
4
identificados no contexto escolar.  

Nossa escola tem nome, professores, estudantes, sonhos, planos, objetivos, 

olhares, lágrimas, sons, sorrisos, silêncios, gestos, toques, expressões, salas, corredores, 

portões [...], tem vida. “E a vida”! Na travessia entre as polarizações, ou as dificuldades 

em lidar com a inevitável heterogeneidade das turmas, tomamos de empréstimo a 

exclamação de Gonzaguinha na canção “O que é, o que é?” para lembrar do viver como 

ser “afetado por algo estrangeiro, radicalmente outro e incorporar as singularidades 

desse outro ou, pelo menos, tentar interpretá-las” (HENZ, 2009, p. 135). Nos caminhos 

da vida, que nos impõe a presença e a interpretação do outro, há terreno fértil de 

significados para organização de nossos diálogos. A escola básica e pública é o cenário 

dos diálogos.  

Adentrar a sala de aula tendo a própria escola como lócus de formação nos 

desafia a pensar sobre experiências, descobertas e dificuldades vividas em nossa 

trajetória como docente e pesquisadora. Cumpre-nos, pois, apresentar aspectos de nossa 

própria imbricação com a docência como professora da educação básica, atuando em 

salas de aula dos anos iniciais do ensino fundamental(1991–2001) e como uma das 

coordenadoras da Divisão de Ensino Especial da Secretaria Municipal de Educação 

(Seduc)  de Feira de Santana–BA de 2001 até a presente data. Em 24 anos de trabalho 

na docência, agregamos experiências variadas no âmbito da prática educativa, inclusive 

voltadas para lidar com as diferenças na escola, e trabalhos nas formações continuadas 

elaboradas na rede municipal de ensino. Ainda no tocante à docência, a experiência 

como professora do ensino superior da Universidade do Estado da Bahia (Uneb)– 

Campus XXI/Ipiaú, desde 2004, e os decorrentes trabalhos na área de educação 

especial. 

Apresentar resultados de nossa investigação desenvolvida em uma escola básica 

da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte é um misto de prazer e desafio. Para 

                                                           
4
 Para Barbier (2004), de forma gradual a produção do conhecimento no bojo da pesquisa-ação não é 

imposta pelos pesquisadores e, portanto, constrói-se de forma processual e coletiva. As mudanças 

ocorrem num movimento de idas e vindas e atingem os interessados de diferentes formas e intensidade, o 

que nos fez identificar flashs de mudança no contexto da Escola Estadual Despertar.  
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tanto, faz-se necessário reconhecer a abrangência e relevância do tema de pesquisa e 

suas articulações. 

O discurso da educação inclusiva tem se tornado cada vez mais evidente no 

contexto educacional brasileiro, requerendo uma organização das escolas a fim de 

proporcionar condições de participação de diferentes estudantes. Segundo Bueno (2008, 

p. 49) a “inclusão escolar refere-se a uma proposição política em ação, de incorporação 

de alunos que tradicionalmente têm sido excluídos da escola, [enquanto que a] educação 

inclusiva refere-se a um objetivo político a ser alcançado”. 

Um grupo tradicionalmente excluído dos espaços escolares são as chamadas 

pessoas com deficiência, numericamente expressivas: mais de 45,6 milhões de 

brasileiros segundo dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010
5
). A trajetória de 

marginalização escolar e social dessa população foi objeto de estudo de diferentes 

pesquisadores no campo da educação (FIGUEIRA, 2008; JANNUZZI, 2006; 

FERREIRA; GUIMARÃES, 2003; MAZZOTTA, 1995). 

Em nossa tese, adotamos a inclusão escolar nos termos explicitados por Bueno 

(2008) e realçamos o fato de ser uma proposição política de garantia não apenas ao 

acesso, mas às condições de participação e aprendizagem de todos os estudantes nas 

propostas de escolarização. 

Ressaltamos o amplo destaque no campo educacional brasileiro do tema 

inclusão escolar de estudantes com deficiência (CARVALHO, 2004; FERREIRA, 2006; 

MARTINS, 2006; GLAT, 2007). Em diferentes vertentes, as contribuições teóricas 

favorecem a constituição de um campo de estudos respeitado e profícuo de significados. 

Além disso, esta é uma área marcada pela luta empreendida pelas próprias pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD), altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2008), para terem reconhecidos seus direitos. 

Nesse cenário de lutas, leis importantes são implementadas, a exemplo da “Lei de 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida”, ou como é comumente conhecida, a Lei da Acessibilidade (BRASIL, 2000),e 

a Lei 8.213 (BRASIL, 1991), Lei de Cotas, promotora da reserva de vagas de emprego 

para pessoas com deficiência ou para pessoas vítimas de acidentes de trabalho.  

À guisa de esclarecimento, embora, como mencionado, estudantes com 

deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação se constituam o público definido e 

                                                           
5
 Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 12/2/2015.  

http://www.ibge.gov.br/
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oficialmente reconhecido no texto da Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), investigamos em nossa tese apenas 

os estudantes com deficiência para representar o público da Educação Especial. 

Concorreu para a escolha o fato de, na Escola Estadual Despertar, no ano em que a 

pesquisa foi desenvolvida, 2013, contarmos apenas com a matrícula de estudantes com 

deficiência. 

Desse modo, tomamos o termo “pessoas com deficiência” para nos referir ao 

campo de estudo específico sobre determinações legais, políticas e práticas curriculares 

e a organização do trabalho pedagógico para estudantes com deficiência, TGD
6
 e altas 

habilidades/superdotação. A opção se justifica por considerarmos ser esta a 

nomenclatura de maior expressividade na representação desses grupos.  

Compreendemos “deficiência” como marca da produção social/cultural comum 

a estudantes com TGD e altas habilidades/superdotação, afinal, embora cada um dos 

grupos apresente suas particularidades, a condição incapacitante construída socialmente 

sobre a deficiência permeia as condições de vida de estudantes, seja quando apresentem 

deficiência, TGD, ou quando possuam altas habilidades e necessitem de adequações 

para convivência no meio social.  

Conquanto sejam reconhecidos avanços na configuração da política educacional 

brasileira, dada a marginalização histórica, cultural e social que vitimizou pessoas com 

deficiência, estudos acerca da inclusão escolar (GÓES, 2004; OMOTE, 2004; PRIETO, 

2006; GLAT;PLETSCH, 2011; DORZIAT, 2011; ANACHE, 2012)implicam a quase 

frequente constatação do (não) atendimento às necessidades desse grupo. Tal aspecto 

pode ser concebido no contexto das políticas públicas e da educação geral, com toda sua 

complexidade e dificuldades na organização do contexto educacional brasileiro 

(FERREIRA; FERREIRA, 2004). 

Dito de outro modo, não há como separar os aspectos concernentes à inclusão 

escolar de estudantes com deficiência do contexto da educação geral. Destarte, é 

deveras arriscado ignorar as condições de institucionalização da educação em um país 

                                                           
6
 Recentemente, a Lei 12.764/12 (BRASIL, 2012) passa a considerar a pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Pessoas com TEA são 

as que apresentam: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 

sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação 

social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu 

nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos 

sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 
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de origem colonial e escravocrata, como o caso brasileiro, e suas dificuldades de 

diversas ordens, em especial, a geográfica, por ser um país de dimensões continentais 

(PERONI, 2003; OLIVEIRA, 2007.).  

Outro aspecto importante, embora reconheçamos conquistas e discussões sobre 

políticas públicas de inclusão escolar brasileiras, é a necessidade de consolidação de 

pesquisas para além das denúncias e/ou acompanhamento à implementação de propostas 

governamentais; investigações capazes de fomentar intervenções nas práticas 

curriculares em atendimento às necessidades de todos os estudantes, incluindo aqueles 

com alguma deficiência. 

Há, portanto, uma evidente carência no desenvolvimento de estudos acerca da 

organização do trabalho escolar, afinal, “[...] raramente nos temos interrogado sobre a 

organização do trabalho na escola: definição dos espaços e dos tempos lectivos, 

agrupamento dos alunos e das disciplinas, modalidades de ligação à „vida activa‟, gestão 

dos ciclos de aprendizagem, etc.” (NÓVOA, 2002, p. 25).  

Do ponto de vista das disposições legais, no que se refere às propostas 

governamentais para/na inclusão escolar de estudantes com deficiência, consideramos a 

centralidade da oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) ação 

norteadora na escolarização desses estudantes em classes comuns de ensino. Ao aprovar 

o Decreto n. 6.571/2008 (BRASIL, 2008), que dispõe sobreo Atendimento Educacional 

Especializado e, para fins de sua implementação, instituir as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado conforme a Resolução CNE/CEB nº 

4/2009 (BRASIL, 2009), o Ministério da Educação (MEC) assegura a escolarização de 

estudantes com deficiência em classes comuns de ensino e o AEE em turno oposto à 

escolarização. 

Todavia, embora sejam identificados avanços na garantia das condições de 

aprendizagem e participação desses estudantes, são pertinentes as críticas ao trabalho 

desenvolvido em Salas de Recursos Multifuncionais, como “paralelo ao trabalho 

realizado na classe comum, o qual pouco incide sobre o processo de escolarização dos 

sujeitos da modalidade educação especial” (GARCIA, 2013, p. 109). De fato, apesar do 

investimento governamental, a experiência desafiadora no trabalho com estudantes com 

deficiência nas escolas brasileiras ainda se constitui assunto recorrente no âmbito das 

práticas curriculares com vistas à inclusão escolar. 

A consecução de políticas públicas de inclusão no Brasil tem convergido para a 

obrigatoriedade das condições de acesso e permanência de estudantes com deficiência 
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nas classes comuns de ensino (BRASIL, 2008). Dessa forma, o MEC, através da 

Secretaria de Educação Especial (Seesp)
7
 propõe um “sistema educacional inclusivo” a 

fim de promover condições de escolarização a todos os estudantes. Na esteira de ações 

governamentais, o MEC estabelece diferentes Programas
8
 responsáveis pelo 

desencadeamento de ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência na rede 

regular de ensino (BRASIL, 1988). É preciso, contudo, insistir no debate, na realização 

de investigações que sejam capazes de nos direcionar para a compreensão da deficiência 

e da construção de práticas pedagógicas mais eficazes e menos excludentes. 

Outro aspecto importante a considerar no contexto das determinações 

governamentais para a inclusão escolar é a constatação de que as políticas públicas 

fazem proposições e o governo implanta programas, contudo a apropriação que estados 

e municípios fazem dessas proposições depende de diferentes características culturais, 

sociais, econômicas e políticas. Acresça-se a isso nossas subjetividades como 

implementadores dessas políticas (BRIZOLLA, 2007).  

Para Glat e Pletsch (2011, p. 32), “faltam estudos longitudinais que analisem os 

desdobramentos dessa política no âmbito das práticas pedagógicas no contexto da sala 

de aula, bem como o desenvolvimento acadêmico desses sujeitos”. Em virtude disso, 

destacamos nosso estudo, longitudinal não no sentido stricto do termo, mas por permitir 

acompanhar a intensidade dos movimentos no interior de uma escola, e singular, pela 

possibilidade de não apenas analisar tais desdobramentos, mas de intervir com os 

participantes da pesquisa na problematização dessas práticas.  

É recorrente, portanto, a lacuna nesse tipo de investigação, bem como a distância 

entre a formulação e a implementação de políticas públicas (ARRETCHE, 2003; 

HÖFLING, 2001). Nosso estudo se interessou por acompanhar as práticas pedagógicas 

materializadas na Escola Estadual Despertar no âmbito das políticas públicas de 

inclusão brasileiras, ou dito de outro modo, as práticas desenvolvidas por professores e 

                                                           
7
 Note-se que esta Secretaria foi extinta, ficando suas ações sob a responsabilidade da Secretaria da 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). 
8
 A exemplo do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade implementado no ano de 2003 e 

responsável pela disseminação do “sistema educacional inclusivo” no Brasil através da estratégia de 

multiplicação por municípios polo e seus respectivos municípios de abrangência. O Programa já foi 

estudado sob diferentes focos (MOEHLECKE, 2009; KASSAR; GARCIA, 2009; CAIADO; LAPLANE, 

2009; MARINS; MATSUKURA, 2009; BRIZOLLA, 2007; LEODORO, 2008; OLIVEIRA, 2008; 

LIMA, 2009; GARCIA, 2009; MARTINS, 2009; MICHELS, 2009; SOTO, 2011; MARTIN, 2012) e 

também foi alvo da atenção em nossa pesquisa de dissertação de mestrado em educação (SOARES, 2010) 

ao analisar a estratégia de multiplicação utilizada na disseminação da política pública de inclusão. 
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pela intérprete de Libras e seus desafios na inclusão de estudantes com deficiência em 

classes comuns de ensino, em dimensão curricular. 

Tais práticas se constroem em escolas concretas e condições das mais adversas 

características da realidade educacional de todo o país, incluindo baixa remuneração, 

longas jornadas de trabalho, turmas numerosas, entre outros aspectos (FREITAS, 2007). 

Tomar o currículo escolar como objeto de uma pesquisa-ação colaborativo-

crítica (JESUS, 2008; VIEIRA, 2012; JESUS; ALMEIDA; SOBRINHO, 2005) também 

nos informa sobre a importância de superar discursos responsabilizadores e/ou 

denunciadores de experiências pedagógicas malsucedidas e propor, com os professores 

e a intérprete de Libras, a construção de alternativas e/ou possibilidades no processo de 

inclusão escolar de estudantes com deficiência. Assim, a promoção do debate a respeito 

do currículo escolar pode favorecer a busca pela construção de práticas pedagógicas 

inclusivas na sala de aula e no âmbito da gestão escolar.  

Acreditamos, desse modo, na necessidade de intensificar o debate a respeito do 

currículo escolar concebido como “uma opção historicamente configurada que se 

sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar; está 

carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar [...]” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 17). Com base nesse entendimento, consideramos a 

importância de (re)visitar práticas pedagógicas construídas quando na presença de 

estudantes com deficiência, com o foco na sala de aula e na gestão escolar.  

Para Glat e Pletsch (2011), esse é o mais importante e mais difícil objetivo, o de 

considerar a participação desses estudantes e a aprendizagem do conhecimento 

acadêmico veiculado em suas salas de aula. Para as autoras (2011, p. 28), “Esse 

objetivo, porém, só será alcançado se o currículo e as práticas pedagógicas das escolas 

levarem em conta as diversidades e especificidades do processo de ensino-

aprendizagem de cada aluno, e não partirem de um padrão de homogeneidade.”. 

Como apresentamos, a presente pesquisa teve especificamente como objeto de 

estudo o currículo escolar decorrente da implementação de políticas públicas de 

inclusão no campo educacional brasileiro e da organização do ensino da Escola Estadual 

Despertar
9
, localizada no município de Natal-RN, em atendimento às especificidades de 

estudantes com deficiência.   

                                                           
9
 Para efeito de realização da pesquisa e seguindo as normas salvaguardadas pela ética assegurada aos 

participantes, o nome da escola não será divulgado e, para tanto, nos valemos de um nome fictício criado 

em contato com a unidade escolar como justificado em nosso texto. A pesquisa tem aprovação do Comitê 
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Com base em nossas argumentações, apresentamos nossa questão de pesquisa na 

busca de uma articulação entre a descrição e a intervenção(pesquisa-ação colaborativo-

crítica) no campo curricular:  

 

Como o currículo da Escola Estadual Despertar se organiza com vistas à 

inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino?  

 

A questão central norteou a definição dos seguintes objetivos, geral e 

específicos: 

 

Geral 

Analisar o currículo da Escola Estadual Despertar, em particular  aspectos 

relacionados à inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino 

expressos no espaço escolar e em situações coletivas de uma formação continuada com 

professores e a intérprete de Libras.  

 

Específicos 

Identificar os principais desafios encontrados pelos professores quando na 

inclusão escolar de estudantes com deficiência; 

Desenvolver e descrever uma pesquisa-formação constituída paulatinamente 

pela contribuição dos professores, intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar, 

professores e estudantes colaboradores e as decorrentes problematizações das práticas 

curriculares no âmbito da gestão e da sala de aula.  

 

Por currículo tomamos a interpretação de que este “se dá numa situação social 

de grande complexidade e fluidez [...] seus protagonistas tomam numerosas decisões de 

prévia reflexão” (SACRISTÁN, 2000, p. 49). Assim, o currículo materializado na 

escola corresponde não apenas às determinações oficiais, mas às escolhas e estratégias 

desenvolvidas pelos professores num dado contexto de ensino e de aprendizagem. 

Para além e apesar das determinações oficiais, o currículo de fato não expressa 

apenas conhecimentos a ser compartilhados, também crenças, valores. Comumente nos 

                                                                                                                                                                          
de Ética de Pesquisa – Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN sob o Parecer 327.970 

conforme orientações da Resolução Sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo seres humanos 196/96 – Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS) 

(BRASIL, 2012). 
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esquecemos de que “o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, 

centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na 

nossa identidade, na nossa subjetividade” (SILVA, 2007, p. 15-16). Sobre essa 

subjetividade nos dispomos a debruçar na constituição dos diálogos com/na Escola 

Estadual Despertar. 

Nossa abordagem, portanto, situa-se no bojo das teorias críticas do currículo 

escolar, especialmente no currículo oculto (SILVA, 2007), nos conteúdos subliminares 

das práticas curriculares que dizem sobre o lugar destinado aos estudantes com 

deficiência. Isso nos fez olhar para a Escola Estadual Despertar e, com seus sujeitos, 

questionar os sentidos atribuídos no currículo à forma de organização das turmas, as 

aulas e as participações dos estudantes, as relações construídas entre professores e 

estudantes, a concepção de deficiência subjacente as suas práticas e a organização de 

seus aspectos curriculares no âmbito da sala de aula e da gestão, o que nos fez ampliar 

nossa análise para a compreensão das condições de escolarização para todos os 

estudantes e não apenas dos que possuem uma deficiência. Acreditamos que a discussão 

sobre o currículo escolar e a inclusão de estudantes com deficiência favorece a revisão 

de práticas pedagógicas e o atendimento às necessidades de quaisquer estudantes.  

Trata-se, pois, de uma oportunidade de pesquisa ímpar e desafiadora, pois a 

perspectiva curricular é uma das mais importantes para analisar o modo “como a prática 

se sustenta e se expressa de uma forma peculiar no contexto escolar. O interesse pelo 

currículo segue paralelo com o interesse por conseguir um conhecimento mais 

penetrante sobre a realidade escolar” (SACRISTÁN, 2000, p. 30). 

No Brasil, tal realidade escolar evidencia a ampliação quantitativa da presença 

de estudantes com deficiência na escola regular como comprovam dados do Censo 

Educacional Brasileiro. Se considerarmos apenas os dados concernentes à matrícula da 

educação especial (estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação) 

em classes comuns do ensino fundamental nos últimos anos, veremos: em 2011,558.423 

estudantes; em 2012, 620.777 estudantes matriculados; e em 2013, 648.921 estudantes. 

Segundo os próprios dados do Inep, o crescimento entre 2012 e 2013 representou 4,5%. 

O número total de matrículas no ensino fundamental correspondeu a 29.069.281 

estudantes (INEP, 2013
10

). 

                                                           
10

Disponível: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_ed

ucacao_basica_2013.pdf. Acesso em 21/0/2015.  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf
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Além de os dados necessitarem de análise à luz de outras variáveis, como o 

número total de pessoas com deficiência existentes no país, 45.606.048 segundo dados 

do Censo Populacional (IBGE, 2010
11

), Melletti e Bueno (2011) esclarecem que entre 

1998 e 2006, o aumento percentual de matrículas do público da educação especial, 

quando relacionadas às matrículas totais, foi de 0,49%. Assim, a despeito do discurso da 

educação inclusiva se tornar gradativamente hegemônico e da ampliação de matrículas, 

um cenário de luta pelo acesso à escola ainda se faz preciso. 

É importante considerar, como afirmamos anteriormente, que tal aumento não 

traduz as condições de permanência e sucesso escolar desses estudantes no ambiente 

escolar. Por isso, almejamos, com a investigação, ter promovido um espaço para o 

sempre necessário diálogo com experiências de educadores e/ou pesquisadores 

envolvidos com o fecundo campo de estudo da inclusão escolar, como também ter 

problematizado as práticas desenvolvidas no contexto de uma escola pública, algo que 

propiciará contribuições à produção científica voltada para esta temática. 

Outro aspecto importante, no que tange à discussão sobre o acesso ao sistema 

escolar brasileiro por pessoas com deficiência, é a expressiva diminuição da matrícula 

em Instituições Especializadas(escolas especiais), conforme as determinações 

governamentais vigentes (BRASIL, 2009)
12

.As matrículas de alunado da educação 

especial nas escolas regulares nos anos de 2009 e 2013 assim se apresentavam: em 

2009, 387.031 matrículas e em 2013, o número atinge 648.921 estudantes. Em 

contrapartida, as matrículas nas classes e Instituições especiais caem de 252.687 

estudantes para 194.421 estudantes (INEP, 2013). Tais números são um convite à 

realização de pesquisas enfocando a construção de práticas curriculares em atenção à 

presença desses alunos nas salas de aula comum. Afinal, desde 2009 um significativo 

percentual de estudantes oriundos de Instituições Especializadas adentra a escola e não 

apenas estudantes outrora excluídos do sistema escolar. Interessante saber sob e em 

quais condições esses estudantes têm sido acolhidos e como o currículo e as práticas 

pedagógicas se modificaram para ampliar a participação e aprendizagem desse grupo.  

                                                           
11

 Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-

censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf. Acesso em 21/7/2015.  
12

 A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, no art. 1º, estabelece que os sistemas de ensino devem matricular os 

alunos público alvo da educação especial nas classes comuns do ensino regular e no atendimento 

educacional especializado, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de atendimento 

educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos (BRASIL, 2009). 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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Embora a experiência da inclusão escolar favoreça a construção de formas de 

atendimento às turmas, ainda apresentamos dificuldades na compreensão da deficiência, 

sem tomá-la do ponto de vista depreciativo ou minimizador de suas reais capacidades 

(AMARAL, 1995; SKLIAR; DUSCHATZKY, 2001; MAGALHÃES; CARDOSO, 

2010). 

Conquanto sejam constantes os apelos à inclusão de todas as pessoas, 

significativo número de estudantes continua à margem das práticas curriculares 

desenvolvidas em diferentes escolas. Com esta afirmação chamamos a atenção, pois 

adentrar os muros da escola foi uma conquista para as pessoas com deficiência, mas 

ainda existe o desafio de quebrar as barreiras atitudinais dos professores ou mudar uma 

perspectiva clínico-médica presente nos discursos circulantes na escola. 

Os diálogos construídos com os professores e a intérprete de Libras da Escola 

Estadual Despertar promoveram o desafio de (re) pensar o currículo escolar em toda sua 

complexidade, e até vislumbrar algumas tensões entre a prática pedagógica e as 

determinações legais da política de inclusão escolar, aspecto apontado no estudo de 

Dorziat (2009). Foi também uma oportunidade para investigar como se constituem as 

práticas para/no respeito às deficiências no espaço escolar.  

Adentrar o campo da inclusão escolar de pessoas com deficiência é tarefa 

desafiadora e necessária para o acompanhamento de políticas inclusivas, e, portanto, 

retrata nossa intenção em chegar à escola, visando superar a mera divulgação através de 

meios de comunicação das notícias sobre promoção da inclusão escolar (MARTINS, 

2006). Apesar de reconhecermos a importância dessas notícias e, de algum modo, elas 

demarcarem a construção de ambientes mais acolhedores no trato das especificidades 

das pessoas com deficiência, consideramos a relevância de desenvolver estudos mais 

aprofundados sobre o currículo escolar e seus (des)velamentos quando na inclusão 

escolar desses estudantes.  

Nossos argumentos se encaminham para a necessidade de problematizações e 

intervenções no contexto da proposta curricular da Escola Estadual Despertar. Na 

concepção deste estudo, essa necessidade se apresenta como um desafio premente, 

afinal, as prerrogativas legais se refletem nas práticas construídas pelos professores, os 

implementadores das ações governamentais. Tais práticas requerem análises no cerne 

das políticas públicas em suas orientações e determinações e nos consequentes 

desdobramentos e/ou ressignificações no interior das escolas. Afetam, pois, a 

escolarização dos estudantes.  
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Os processos de escolarização sob nosso ponto de vista são marcadamente 

culturais e não puderam ser ignorados em nossas análises no contexto da Escola 

Estadual Despertar, bem como nas práticas instituídas: “Ocorre que elas [as questões de 

transmissão cultural da escola] dizem respeito ao próprio conteúdo do processo 

pedagógico e interpelam os professores no mais profundo de sua identidade” 

(FORQUIN, 1993, p. 9). 

Iniciamos nossos diálogos, portanto, com o reconhecimento das incontestes 

influências culturais na organização do currículo escolar. Ao discorrer sobre teorias do 

currículo, Forquin nos lembra que “uma teoria do currículo supõe sempre levar em 

consideração o que se passa no interior da „caixa preta‟ das salas de aula e das escolas e 

não apenas o que se passa na entrada e na saída” (1993, p. 24). O conteúdo subliminar, a 

subjetividade implícita aos processos de escolarização da Escola Estadual Despertar, ou 

especificamente seu currículo oculto, foram então nossa referência para calcar diálogos 

sólidos com seus partícipes. 

Ademais, “Ensinar supõe esforços, custos, sacrifícios de toda a natureza. No 

próprio sentido da palavra, é necessário  que o que se ensina valha a pena” (FORQUIN, 

1993, p. 143). Decidir se a todos deve se ensinar as mesmas coisas, o que deve ser 

ensinado pela escola, é tarefa dos que lidam com o ensino. Nesse caso, “não se pode 

ensinar tudo, é necessário fazer escolhas, variáveis segundo os contextos, os recursos 

disponíveis, as necessidades sociais, as demandas dos usuários, as tradições culturais e 

pedagógicas” (FORQUIN, 1993, p. 143). 

Discutir acerca do que ensinamos, como organizamos o trabalho pedagógico ao 

garantir a matrícula de estudantes com deficiência, como são construídas as 

experiências cotidianas dentro e fora de nossas salas de aula, como lidamos com a 

deficiência e quais os encaminhamentos dados quando nas interações sociais mistas 

(FORQUIN, 1993) dizem da importância desta tese na discussão sobre a subjetividade 

implícita ao currículo escolar.   

Acreditamos na relevância deste estudo no atual contexto histórico, econômico, 

político e social da educação de nosso país. Reiteramos a possibilidade de realização de 

pesquisas e sua reversão em indicativos, orientações e estratégias para a criação de 

novos diálogos com a escola/na escola pública.  

Com o estudo, esperamos compartilhar o entendimento de que, a despeito de 

falar, constatar, ou não contribuir com a educação básica, interessa-nos aproximarmos 



33 

 

dessa escola e tecer importantes diálogos com seus sujeitos. Para tanto apresentamos 

com mais detalhes a concepção metodológica norteadora de nossa pesquisa.  

Ao pensar numa proposta de formação com os professores e a intérprete de 

Libras da Escola Estadual Despertar, procuramos garantir a realização do nosso aporte 

metodológico por meio de uma pesquisa-ação colaborativo-crítica, sem promover 

itinerários isolados ou estanques.  

Nesse sentido, o desenvolvimento da pesquisa dependeu das condições 

oferecidas pela Escola Estadual Despertar e de nossa própria imersão no espaço escolar, 

como também do andamento da pesquisa desenvolvida a partir das necessidades 

indicadas pelos seus participantes, sujeitos sociais com formações, valores, 

posicionamentos críticos diversos. Consoante com o enfoque qualitativo, nossa pesquisa 

nasce de uma solicitação oficial da escola e da observação de como a Escola Estadual 

Despertar caminhou no esforço de construção de uma proposta formativa, associadas a 

uma pesquisa de intervenção constituída gradativamente.  

Ao todo participaram 26 professores dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, atuando como professores da sala comum, professores de Sala de 

Recursos Multifuncionais, coordenadores pedagógicos e direção da escola. Além dos 

professores, contamos com a participação de uma intérprete de Libras
13

. Os professores 

e a intérprete de Libras permitiram a construção dos diálogos apresentados nesta tese de 

doutoramento, numa forma não linear, mas condizente com o movimento interno de 

suas participações e aproximações ao nosso objeto de estudo. 

Com a afirmação do parágrafo anterior esclarecemos acerca de a observação 

direta, dos encontros de uma formação denominada Grupo de Colaboração em Inclusão 

Escolar (GCEI), do levantamento documental e das entrevistas não obedecerem 

qualquer rigor cronológico, antes terem seus contornos definidos na efervescência de 

sua realização. Por isso é que na apresentação dos dados identificados no âmbito do 

currículo escolar, nossos itinerários metodológicos aparecerão conforme a necessidade e 

pertinência, condizendo com a realização da própria investigação.  

Num intenso campo de negociação, adentramos os desafios de fazer da escola 

um espaço de formação, acordos entre pesquisadora, núcleo gestor da escola, intérprete 

de Libras e professores, sobre agendas e horários das aulas, por exemplo. 

                                                           
13

 Suas contribuições ao desenvolvimento da pesquisa foram diferentes e podem ser visualizadas no 

quadro situado às páginas 46 e 47. 
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Chegar às práticas curriculares desenvolvidas na Escola Estadual Despertar foi a 

referência de nossas ações metodológicas desenvolvidas durante o ano de 2013 à luz da 

pesquisa-ação colaborativo-crítica. Realizamos uma pesquisa com a Escola Estadual 

Despertar, pois consideramos o fato de que “os membros do público alvo são sujeitos 

conscientes que colaboram com o pesquisador” (BARBIER, 2004, p.52). O 

envolvimento decorrente do interesse expresso pela gestão da Escola Estadual Despertar 

foi um dos aspectos proporcionadores da realização da pesquisa nos moldes 

explicitados. 

Coadunou para essa intenção o fato de desejarmos “realizar pesquisas com os 

profissionais nos contextos escolares e não sobre eles” (PIMENTA, 2006, p. 26); além 

desses elementos a própria Escola Estadual Despertar revelou interesse em uma 

intervenção acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

voltada para a reorganização do seu projeto pedagógico. Havia, portanto, a priori, uma 

necessidade de formação, o que provocou o envolvimento do grupo na pesquisa.  

A pesquisa teve início mais precisamente no mês de março do ano de 2013. Aos 

poucos, pudemos nos aproximar da Escola Estadual Despertar. Alguns aspectos 

colaboraram para isso. O primeiro foi a apresentação do campo de pesquisa por um dos 

professores da Linha de Pesquisa “Educação e Inclusão Social em Contextos Escolares 

e Não Escolares” da UFRN
14

. O contato anterior desse professor com a escola e seus 

representantes, bem como o conhecimento prévio de suas necessidades, facilitou tanto a 

nossa inserção no campo da pesquisa, quanto a identificação dos conteúdos a ser 

discutidos no âmbito da formação continuada desenvolvida com/na Escola Estadual 

Despertar. 

Iniciamos o trabalho de observação direta nas salas de aula no início do mês de 

maio, entretanto as observações das ações docentes e discentes em outros espaços 

(pátio, quadra, sala dos professores, Sala de Recursos Multifuncionais, porta da escola, 

entre outros) começaram desde o mês de março. As observações obedeceram a um 

roteiro (APÊNDICE 01) previamente definido e foram registradas em nosso Diário de 

campo durante a ação, ou ao final desta, a depender da precisão do registro das vozes 

identificadas. 

                                                           
14

 O Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves realizou a pesquisa de seu estudo de pós-doutorado na Escola 

Estadual Despertar na área de audiodescrição e revelou o interesse da escola por uma formação 

continuada.  
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A fim de investigar tal objeto de estudo, cumpre-nos destacar a organização 

metodológica, os passos para seu desenvolvimento, pois embora estes fossem/sejam 

propostos através de nossa imersão na pesquisa, existiu a necessidade de direcioná-los 

sob o crivo dos objetivos da pesquisa, visando garantir a elucidação de nosso objeto. 

Inicialmente, por entender a relação das práticas curriculares materializadas na 

Escola Estadual Despertar para estudantes com deficiência e as prerrogativas legais, 

base para sua implementação, tal como já argumentamos neste estudo, consideramos 

importante a realização de levantamento de dados sobre a organização da rede estadual 

de ensino em atendimento às necessidades desses estudantes junto à Secretaria de 

Educação, por meio da Subcoordenadoria de Educação Especial (Suesp), órgão gestor 

do processo educacional inclusivo na Escola Estadual Despertar. Para tanto, 

oficializamos o contato através de carta de apresentação (APÊNDICE 02), esclarecendo 

os motivos para realização da visita e pesquisa propriamente dita. 

Na caracterização da escola, consideramos a necessidade de realizar um estudo 

exploratório sobre o ambiente de pesquisa definido como a experiência junto a uma 

escola regular com matrícula de estudantes com deficiência em suas classes de ensino. 

Para tanto, procedemos ao levantamento de documentos(projeto político pedagógico, 

regimento escolar, programas e projetos em geral) e à caracterização do espaço escolar 

em termos físicos e humanos (número de salas, condições de acessibilidade física, 

número de estudantes, identificação de estudantes com deficiência, número de 

professores, formação inicial). Com o objetivo de conduzir tais passos, elaboramos 

quadros (APÊNDICE 03) norteadores da ação. 

Em busca de uma coerência com os pressupostos metodológicos, os 

instrumentos/procedimentos a ser utilizados transitaram por observação direta, 

levantamento documental, entrevistas e nos encontros formativos do GCEI. A 

integração desses elementos propiciou a compreensão dos paradoxos, haja vista a 

possibilidade de tê-los visto de dentro e não como mero observador distanciado do 

objeto, e ainda possíveis interações entre os envolvidos numa perspectiva dialógica, 

entendendo que é na relação que estes se transformam mutuamente. 

Como sabemos, a entrevista representa um dos procedimentos básicos para a 

construção dos dados, sendo reconhecida por sua importante função na produção do 

conhecimento científico (MANZINI, 2009). Tratando-se da análise dos dados 

concernentes ao currículo escolar em atenção à inclusão de estudantes com deficiência, 

a entrevista semiestruturada se guiou por um roteiro (APÊNDICE 04) contemplando 
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elementos importantes na/para elucidação de nosso objeto de estudo, como concepções 

acerca da deficiência e a organização curricular da Escola Estadual Despertar.  

Em nossa tese de doutoramento, nos fins da pesquisa realizada, utilizamos a 

entrevista
15

 como mais um diálogo sobre os temas levantados no GCEI e a(ir) 

relevância do curso à vida profissional dos participantes da pesquisa. O teor das 

entrevistas pôde ser confrontado com as observações e assim permitir o movimento de 

reflexão necessário à análise dos dados.  

A observação, por sua vez, possibilita o melhor desenvolvimento de estudos 

pautados na pesquisa-ação, pois promove o relacionamento entre o pesquisador e o 

objeto de estudo, além de fomentar a pesquisa em suas tensões e conteúdos utilizados 

nas estratégias de intervenção (SANTORO, 2005). Nesse sentido, a observação foi 

usada com o objetivo de conhecer as práticas curriculares desenvolvidas pelos 

professores e pela intérprete de Libras, compreendendo-as como possibilidades para se 

pensar uma formação capaz de refletir e intervir numa dada realidade. 

No que diz respeito à utilização dessa técnica, atentamo-nos para alguns critérios 

a fim de não desenvolvermos um amontoado de dados distantes de nosso objeto.  Nos 

encontros de formação realizados com os professores e a intérprete de Libras, além de 

nossos próprios registros nos utilizamos do auxílio de duas colaboradoras, Cláudia e 

Júlia, estudantes da graduação em Pedagogia e pós-graduação – mestrado em educação, 

respectivamente, integrantes da Linha de Pesquisa “Educação e Inclusão Social em 

Contextos Escolares e não Escolares”, daUFRN
16

. 

A ideia da participação das estudantes, colegas da UFRN, surge da 

recomendação de nossa orientadora a fim de considerar outros olhares sobre o mesmo 

objeto. Essa foi uma estratégia utilizada tanto para não inibir ou influenciar a 

participação dos professores e da intérprete de Libras, como, acreditamos, aconteceria 

                                                           
15

 Na pesquisa realizada, o procedimento foi aplicado com os participantes com o objetivo mais 

específico de acompanhamento sobre suas interpretações e/ou avaliações do desenvolvimento da pesquisa 

na Escola Estadual Despertar. Por isso, sua realização ocorreu a partir do mês de setembro com as 

atividades do GCEI em andamento. Com exceção da professora Marli, que desejou esclarecer pontos de 

sua entrevista, os demais professores, intérprete de Libras e representante do órgão gestor da Educação 

Especial no estado do Rio Grande do Norte foram ouvidos apenas no momento destinado para a 

entrevista, conforme detalharemos em quadro apresentado na presente tese. 
16

 A proposição de uma pesquisa nos moldes explicitados permitiu incorporar princípios colaborativos ao 

estudo. Isso nos possibilitou ter o privilégio de outros olhares sobre nossa prática e ressaltar o valor da 

coletividade na elaboração desta tese de doutoramento. A realização de um estudo dessa natureza nos 

possibilita ampliar as formas de análise do objeto de estudo, ao mesmo tempo que nos permite a 

proposição de diálogo e análise mais consistentes para/na sua elucidação.  
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caso esses encontros fossem filmados ou gravadas as vozes dos participantes, quanto 

para enriquecer nossas próprias interpretações na percepção dos dados observados.  

De igual valia foi a utilização do Diário de campo, definido como um dos 

instrumentos de nossos itinerários de pesquisa no registro das ações desenvolvidas, 

reflexões e proposições advindas de nossa interação com o objeto de estudo. Para 

Barbier (2004), o diário de campo é um instrumento capaz de acompanhar a 

efervescência dos acontecimentos escolares, devendo ser realizado diariamente com 

base nas experiências vividas. Tal instrumento, intitulado por nós como “Travessias de 

uma pesquisadora, contatos, estranhamentos, itinerários percorridos”, propiciou o 

desenvolvimento da tese, contribuindo para as reflexões e intervenções necessárias no 

contexto da formação docente, como também favoreceu a posterior análise dos dados a 

ser discutidos com os participantes da pesquisa. 

Além do Diário de campo da pesquisadora, contamos com a elaboração do 

Diário de campo das colaboradoras feito pelas estudantes Cláudia e Júlia. Como 

dissemos, a elaboração desse Diário permitiu elucidar o objeto de estudo da pesquisa 

sob a ajuda de outros olhares, além de corporificar o sentido colaborativo subjacente a 

nossa vertente metodológica.  

A compreensão sobre a dimensão do tema em questão e as múltiplas relações 

intrínsecas à prática pedagógica (ZABALA, 1998) coadunaram para o envolvimento 

coletivo frente ao nosso objeto de estudo. Portanto, produzimos o movimento de 

reflexão sobre a prática junto aos professores e à intérprete de Libras pertencentes ao 

campo da pesquisa, tendo-os como principais sujeitos do estudo proposto. Para tanto, 

partimos da premissa de que não nos cabia fazer a mera crítica dessa prática, mas 

vinculá-la às regulamentações legais para a inclusão escolar de estudantes com 

deficiência e as condições para sua realização. 

Por conseguinte, o movimento de reflexão ao qual nos propusemos realizar teve 

como lócus de pesquisa a Escola Estadual Despertar. Os participantes da pesquisa se 

definem especificamente como os professores, diretor, vice-diretor, coordenadores e 

intérprete de Libras da escola, que realizam ou auxiliam no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas voltadas à escolarização de estudantes com deficiência. Do ponto de vista 

do desenvolvimento metodológico de nossa tese, Cláudia e Júlia também foram 

participantes dos encontros formativos do GCEI e corresponsáveis pelos registros 

desses encontros.  



38 

 

Parece-nos ainda importante salientar tal movimento de reflexão como 

possibilitador de uma proposta de intervenção junto a esses professores e à intérprete de 

Libras, através de encontros – realizados na própria escola – de formação continuada 

denominada de GCEI.  Cada encontro formativo do GCEI foi denominado de Espaço de 

Colaborar-ação, no qual visamos criar e solidificar momentos para discussão e 

problematização de situações escolares cotidianas, bem como dos desafios sobrepostos 

ao professor na tarefa de ajustar as práticas pedagógicas às especificidades dos 

estudantes, em especial daqueles com deficiência. Os conteúdos da formação foram 

levantados e definidos com os participantes do GCEI. 

O movimento de pensar coletivamente sobre as situações conflituosas 

enfrentadas no cotidiano da Escola Estadual Despertar serviu como força principal para 

o desenvolvimento do GCEI. A organização do Curso, alimentada pelos sujeitos da 

escola, contrapunha uma experiência formadora de evidentes distinções e ênfases à 

teoria e à prática com separação dos “[...] primeiros momentos do curso para exposições 

ditas teóricas sobre matéria fundamental da formação dos futuros educadores e 

educadoras. Momento para discursos de algumas pessoas, as consideradas mais capazes 

para falar aos outros” (FREIRE, 1997, p. 22).  

Os Espaços de Colaborar-ação do GCEI aconteceram na própria escola e 

tiveram a periodicidade quinzenal. O primeiro encontro ocorreu no dia 18 de março e o 

encerramento, no dia 4 de dezembro de 2013. Pela peculiaridade de nossa vertente 

metodológica, reservamos um capítulo para apresentação dos dados do GCEI. Dessa 

forma, acreditamos garantir a coerência com a proposta desenvolvida com e não para 

professores e para a intérprete de Libras. Apresentar o GCEI exige de nós a coerência 

com o movimento de produção dos temas abordados na Escola Estadual Despertar, e 

por isso o faremos com mais profundidade no capítulo seguinte. 

O cronograma foi definido com os professores
17

 a partir de suas disponibilidades 

e do calendário da escola, tendo sua indicação para realização da pesquisa justificada, 

dentre outros aspectos, por: possuir significativo número de estudantes com deficiência 

matriculados em suas classes comuns de ensino; estar aberta à problematização de suas 

práticas curriculares e possuir Sala de Recursos Multifuncionais (SRMs), pois a 

ausência dessa Sala pode ser um indicativo da impossibilidade de inclusão escolar de 

                                                           
17

 Em alguns momentos, propositadamente, não nos referimos à intérprete de Libras. Em particular, a 

organização do cronograma não contou com a participação desta profissional, haja vista sua chegada à 

escola acontecer apenas no segundo semestre do ano letivo.  
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estudantes com deficiência. Acreditamos também na necessidade de interlocução com 

os profissionais desta sala no âmbito da proposta curricular da Escola Estadual 

Despertar, aspecto importante nas problematizações e, sobretudo, análises e 

interpretações decorrentes da pesquisa. 

Esta organização foi possível na medida em que os encontros foram registrados 

como um curso de formação continuada com 60 horas
18

, o GCEI, o qual colaborou, 

também, no processo de desenvolvimento profissional dos professores e da intérprete de 

Libras, sujeitos da pesquisa.  

Com frequências variadas, dos 31 professores inscritos, apenas cinco desistiram 

de sua participação no GCEI. Desses cinco, dois foram devido à mudança de escola; 

dois professores não se envolveram com os encontros e não informaram o motivo da 

desistência. Um professor desistiu por motivos pessoais. Dos 26 professores e uma 

intérprete de Libras participantes, nove integralizaram sua carga horária total. 

No tocante à análise dos dados, a figura a seguir sintetiza as técnicas de pesquisa 

utilizadas na presente tese:  

 

Quadro 01. Instrumentos/Procedimentos de pesquisa para Análise dos Dados. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

                                                           
18

 Em atenção a uma reivindicação da Escola, o GCEI adotou a configuração de um Projeto de Extensão 

cadastrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), sob a coordenação do já citado professor dr. Jefferson Alves. Cumpre informar 

a realização de seu estudo de pós-doutorado na Escola Estadual Despertar na área de audiodescrição. Do 

estudo realizado com/na escola se revelou o interesse por uma formação continuada a ser desenvolvida na 

própria Escola Estadual Despertar. 
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Diante das técnicas utilizadas e ainda sob o ponto de vista metodológico 

adotado, realizamos a análise de dados concomitantemente a nossa imersão no campo 

da pesquisa, pois na pesquisa-ação tais dados são transmitidos à “coletividade a fim de 

conhecer sua percepção da realidade e de orientá-la de modo a permitir uma avaliação 

mais apropriada dos problemas detectados. Os exames dos dados visam redefinir o 

problema e encontrar soluções” (BARBIER, 2004, p.55). 

Conforme utilizávamos os instrumentos e procedimentos da pesquisa, 

identificávamos situações do cotidiano escolar que eram recorrentes e, embora não 

fossem problematizadas, ou sequer notadas pelos professores e pela intérprete de Libras, 

mereciam um olhar mais atento nos diálogos do GCEI. Algumas dessas situações, 

apresentadas com mais ênfase em forma de diálogos no capítulo quatro, repetiam-se nos 

instrumentos utilizados. Isso fez com que evidenciássemos os dados com mais 

segurança e construíssemos os principais argumentos usados em nossa tese.  

Confrontar os dados identificados por meio desses procedimentos seguramente 

possibilitou um olhar mais acurado durante a análise. As observações realizadas na 

Escola Estadual Despertar favoreceram a escuta das falas e registros escritos dos 

professores durante o GCEI, bem como seus pontos de confluência com as práticas 

identificadas em classes com matrícula de estudantes com deficiência. Ter apresentado 

situações identificadas na observação por meio do Diário de campo, fase desenvolvida 

concomitantemente à formação, enriqueceu os conteúdos trabalhados no GCEI, assim 

como possibilitou chegar a indicativos de mudanças nas práticas de alguns dos 

professores. De igual modo, as entrevistas apresentaram aspectos como a experiência 

com/na inclusão escolar de estudantes com deficiência e suas imbricações com as 

práticas construídas na Escola Estadual Despertar, além de demarcar a avaliação do 

trabalho formativo desenvolvido com seus sujeitos.  

Pela natureza coletiva da metodologia adotada, é importante ressaltar que 

lacunas da pesquisa só foram preenchidas à medida que algumas definições foram 

discutidas, asseguradas e (re) dimensionadas juntos aos participantes da pesquisa.  

Desenvolver a investigação nos possibilitou corporificar a figura do pesquisador 

coletivo, visto como um grupo-sujeito de pesquisa formado por “pesquisadores 

profissionais (provenientes de organismos de pesquisa ou de universidades) e por 

membros, que gozam de todos os privilégios (mas particularmente implicados), da 

população vinculada à investigação participativa.” (BARBIER, 2004, p. 103). 
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Os dados principais foram discutidos com os participantes da investigação, pois 

nos moldes da pesquisa-ação colaborativo-crítica a análise das informações também é 

produto de discussão da coletividade. “Isso exige uma linguagem acessível a todos. O 

traço principal da pesquisa-ação – o feedback – impõe a comunicação dos resultados da 

investigação aos membros nela envolvidos, objetivando a análise de suas 

reações”(BARBIER, 2004, p.55). 

Devido à natureza coletiva do trabalho, como já destacamos, a análise dos dados 

se deu de forma detalhada e clara, a fim de proporcionar aos participantes vislumbrar os 

principais achados. Essa partilha, entretanto, não se deu de forma consensual. Os dados 

emergentes não receberam o mesmo tratamento por parte dos participantes da pesquisa, 

os quais são apresentados na presente tese em forma de diálogos. Com esses diálogos, 

demonstramos os conflitos e/ou querelas enfrentados quando adentramos o conteúdo 

subliminar do Currículo Escolar. A proposta de intervenção no contexto da Escola 

Estadual Despertar nos possibilitou confrontar esses dados com as 

concepções/argumentos dos professores e da intérprete de Libras. Com alguns desses 

dados, o diálogo possibilitou significativos indícios de mudanças. Com outros, houve 

apenas a sinalização sobre a possibilidade de olhá-lo sob outro ponto de vista dantes 

impensado. Nessas formas de se abrir ao diálogo, consideramos avanços nas concepções 

dos participantes da pesquisa ao exporem seus pontos de vista e discutirem suas 

próprias práticas educativas, o que denota a complexidade de pesquisas com essa 

natureza metodológica investigativa. 

Reafirmamos a compreensão da pesquisa-ação como participação coletiva e, 

para tanto, se faz necessário entender o termo “participação”, em sentido amplo, pois só 

entendemos o que nos interessa quando nos tornamos parte integrante, “„actantes‟ na 

pesquisa, em que estejamos verdadeiramente envolvidos pessoalmente pela experiência, 

na integralidade de nossa vida emocional, sensorial, imaginativa, racional” (BARBIER, 

2004, p.70-71). 

Esse foi o sentido desenvolvido com os professores e a intérprete de Libras da 

Escola Estadual Despertar, e também um dos motivos para que as discussões 

estabelecidas no GCEI não fossem amenas. Mas na trama de conflitos, os diálogos se 

estabeleceram pelo crivo do respeito à pluralidade de opiniões e posicionamentos. Para 

Freire (1997, p. 42), não há vida, ou a própria existência humana “[...] sem briga e sem 

conflito. O conflito parteja a nossa consciência. Negá-la é desconhecer os mais mínimos 

pormenores da experiência vital e social. Fugir a ele é ajudar a preservação do status 
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quo”. Na diversidade de pontos de vista do GCEI, abstraímos a riqueza de explorar os 

achados com mais consistência, como intentamos fazer neste texto. 

A fim de adentrar esses diálogos, portanto, esclarecemos a sustentação teórica 

na/para apreensão do termo. Na obra Educação como prática da liberdade (1994), 

Paulo Freire define o “diálogo” como uma relação horizontal entre A e B, nascida de 

matriz crítica e nutrida, dentre outros elementos, da confiança. Para Freire (1994, 

p.115): “quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, 

com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se então, uma relação de 

simpatia entre ambos. Só aí há comunicação.”  

Ressaltamos o estabelecimento da relação horizontal de respeito e o 

compartilhar de opiniões, dúvidas, experiências e contribuições teóricas. Os diálogos 

construíram-se, não apenas nos encontros do GCEI e nas reuniões realizadas para sua 

organização, mas em outros momentos da própria rotina escolar, como nos intervalos, 

na chegada e saída da escola e nas práticas desenvolvidas nas salas de aula. Assim, as 

observações foram fundamentais para a proposição e garantia dos diálogos com os 

partícipes da Escola Estadual Despertar. Esses diálogos entrecruzam nossa tese por 

apresentarem tanto os principais achados da investigação, como por conduzirem a 

organização metodológica da intervenção realizada com os professores e a intérprete de 

Libras da Escola Estadual Despertar.  

Promover o diálogo com/na Escola Estadual Despertar nos diz sobre o “respeito 

às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que digo” 

(FREIRE, 2002, p. 135), afinal, a abertura ao diálogo é também um dizer de si e suas 

fragilidades e nessa relação há que existir confiança. Confiar ao outro dúvidas, 

inseguranças, ou mesmo êxitos, é um (des) velar-se, um sair de dentro de si, ou olhar o 

mundo de outro modo. É também um falar de crenças e práticas, e para isso, pressupõe-

se a existência de mais aproximações para superar os distanciamentos entre o dito e o 

feito. 

Dialogar exige, pois, sutilezas para entender diferentes formas sobre esse tal 

“dizer de si mesmo”. Em “O constante diálogo”, Carlos Drummond de Andrade
19

 

expressa um pouco dessa subjetividade numa bonita análise acerca da infinidade de 

diálogos: “Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou teu melhor silêncio. Mesmo no 

silêncio e com o silêncio dialogamos.” Estabelecer diálogos com a Escola Estadual 
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 Fonte: http://www.citador.pt/poemas/o-constante-dialogo-carlos-drummond-de-andrade. Acesso em 

18/3/2015. 

http://www.citador.pt/poemas/o-constante-dialogo-carlos-drummond-de-andrade
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Despertar pressupôs o entendimento sobre as diferentes formas de comunicação, 

inclusive do silêncio, ou da capacidade de escutar e do aprender em silêncio. 

A capacidade de ouvir o outro, dessa maneira, também foi força motriz para os 

diálogos construídos na Escola Estadual Despertar. Freire, assim como Drummond, 

inquire-nos acerca do silêncio: “A importância do silêncio no espaço da comunicação é 

fundamental” (FREIRE, 2002, p. 132). Para Freire, escutar como sujeito e não como 

objeto nos faz adentrar o pensamento até virar linguagem, além disso: “torna possível a 

quem fala, realmente comprometido com comunicar e não com fazer puros 

comunicados, escutar a indagação, a dúvida, a criação de quem escutou. Fora disso, 

fenece a comunicação” (FREIRE, 2002 p.132. Grifos do autor). 

Os diálogos com a Escola Estadual Despertar não se (re)produziram numa 

relação hierárquica do conhecimento, como não permitiria nosso entendimento apoiado 

na concepção de Freire (1994). Com base em suas próprias experiências educacionais, 

Freire propõe a dialogicidade como proposta formativa para transformação da sociedade 

e de suas bases.  O diálogo entre os homens se fundamenta na solidariedade entre estes 

e em sua intenção de transformar o mundo.  

Nos contornos de nossa tese, consideramos a abertura ao diálogo importante 

passo para a investigação de nosso objeto de estudo. Tal abertura não representa, como 

enfatizamos, a “transformação do mundo”, mas anuncia  uma atitude de respeito ao 

outro, a sua fala, ponto de vista, ou modo de olhar para o mesmo objeto.  

Os diálogos também oportunizaram um passo para a reflexão, para questionar 

práticas facilmente incorporadas à dinâmica escolar como imutáveis. Ouvir o outro, 

respeitar sua fala, promoveu senão a mudança, a dúvida, se de fato promovemos as 

condições necessárias à aprendizagem de diferentes estudantes e a possibilidade de 

conhecer outras maneiras de se pensar essas condições. “Quanto mais certo de que estou 

certo me sinto convencido, tanto mais corro o risco de dogmatizar minha postura, de 

congelar-me nela, de fechar-me sectariamente no ciclo de minha verdade” (FREIRE, 

2014, p. 13. Grifos do autor). Duvidar da aparente ordem nos trouxe discordâncias e 

embates até chegarmos à construção de oito diálogos. Esses diálogos representam 

aspectos evidenciados com a Escola Estadual Despertar acerca dos desafios na inclusão 

escolar de estudantes com deficiência sob o ponto de vista do currículo escolar.  

Nossos diálogos resultantes das interações, provocações feitas com a Escola 

Estadual Despertar permeiam toda escrita de nossa tese. Nos diálogos residem os 

principais achados de nossa pesquisa. Eles dão a tônica de nossas tensões, apreensões e 
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análises advindas do contato com a escola e nosso objeto de estudo na presente 

investigação.  

Mais uma vez nos apropriando e ressignificando as importantes contribuições 

freirianas, ter disponibilidade para o diálogo (FREIRE, 2002) inaugura os capítulos de 

nossa tese e nos diz sobre nossas principais contribuições às discussões a respeito da 

inclusão escolar de estudantes com deficiência.  

Para efeito de organização do texto e com o fito de conduzir o leitor, além deste 

capítulo introdutório, teremos mais três capítulos, além da conclusão. No capítulo 

2,Uma proposta de formação continuada: o GCEI na Escola Estadual Despertar, 

apresentamos a formação docente para inclusão escolar de maneira articulada ao debate 

sobre políticas públicas de formação docente brasileiras, por acreditar nesta inconteste 

relação e seus desdobramentos. Ao começar esta importante discussão, discorremos 

Sobre os princípios teóricos-metodológicos do GCEI: uma construção coletiva, 

subseção na qual destacamos os itinerários percorridos  no GCEI e as concepções 

subjacentes às temáticas aprofundadas em nosso (s) diálogo (s). Ainda nesse capítulo, 

esclarecemos o porquê do GCEI, como proposta formativa, ter se sobressaído nos 

contornos de nossas opções investigativas e quais as contribuições identificadas no 

contexto da Escola Estadual Despertar. Nesse sentido, é oportuno frisar que a proposta 

do GCEI foi cunhada gradativamente durante dados construídos na realização de uma 

experiência formativa desenvolvida com os participantes da pesquisa.  

No capítulo 3,Currículo Escolar e Inclusão de estudantes com deficiência: 

aportes teóricos, compartilhamos interlocuções teóricas sobre nosso objeto de estudo e 

as bases para os diálogos com/na Escola Estadual Despertar. Com nossas considerações, 

desenvolvemos, em forma de diálogos, a análise dos principais dados construídos e 

assim chegamos ao capítulo 4,Diálogos na Escola Estadual Despertar: o desafio de 

(re) pensar o currículo para todos!. Nesse capítulo, destacamos as vozes dos sujeitos 

participantes e as situações de organização do currículo escolar em atenção à 

participação de estudantes com deficiência identificadas por meio das observações. 

Desse modo, procedemos às Aproximações e vivências no currículo e cultura escolar, 

como condição para apresentarmos oito diálogos construídos com a Escola Estadual 

Despertar. Pensar sobre o currículo para todos trouxe desconforto, prazer, medo e 

ousadia aos participantes da pesquisa, constatações partilhadas em nossas Conclusões, 

como novas possibilidades de análise ao currículo escolar no contexto da educação 

básica.  
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Dentre os dados analisados, a defesa em torno de um mesmo currículo acessível 

a todos os estudantes nos parece uma oportunidade ímpar para (re)visitarmos nossas 

práticas quando na inclusão escolar de estudantes com deficiência e assim favorecer a 

aprendizagem de quaisquer estudantes. Ampliar os dados apresentados para outros 

contextos escolares, confrontá-los e aprofundá-los pode se constituir um bom modo de 

iniciar outros  diálogos. 

Nesses diálogos, as contribuições de Freire (1994; 1997), tanto para a concepção 

dialógica adotada no texto, como para sua composição estética, foram referenciais para 

nossas discussões. Em Professora sim, tia não, o autor nos apresenta dez cartas a quem 

ousa ensinar, como estratégia para apresentar e defender sua argumentação teórica e 

prática sobre como assumir uma postura política como educadoras e educadores 

comprometidos com a educação de qualidade. Freire nos inspira a compor nossos oito 

diálogos, não com a arrogância de quem se presume detentor do conhecimento, mas 

como quem, ao dialogar, reconhece previamente sua condição de sujeito em constante 

possibilidade de aprendizagem.   
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2 Uma proposta de formação continuada: o GCEI na Escola Estadual Despertar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a formação continuada Grupo de Colaboração 

em Inclusão Escolar (GCEI)
20

, como forma de abrirmos os diálogos da/na presente tese 

com o conhecimento das condições, possibilidades e limites de se pensar uma proposta 

de formação no contexto da educação básica, tendo a escola como lócus de formação. 

Em seguida, faremos as articulações entre o debate macro sobre a formação docente no 

contexto das políticas públicas e as singularidades do nosso estudo, como tônica dos 

diálogos construídos no interior da proposta de formação desenvolvida com os sujeitos 

da Escola Estadual Despertar.  

Abrir-se ao diálogo é a oportunidade de inaugurar o movimento de inquietação e 

curiosidade de que nos fala Freire (2002). É chegar ao inevitável reconhecimento da 

mutabilidade das coisas. Admitir-se curioso pressupõe um (des)conhecimento dos fatos, 

temas propostos no âmbito de uma formação. É questionar a própria prática, e sobre esta 

debruçar um novo olhar. É permitir o olhar do outro, novas interações, leituras para um 

mesmo dado.  

                                                           
20

 O nome da Formação foi apresentado e discutido com os participantes. Não houve outras sugestões 

para os encontros e esse foi acatado pelo grupo, embora comumente os professores e a intérprete de 

Libras designassem o termo “formação” para nomeá-los: “Vai ter formação hoje?” O desenvolvimento do 

Curso fez com que as discussões estabelecidas tivessem como objetivo central o currículo e a inclusão de 

estudantes com deficiência, porém não ficassem circunscritas às práticas curriculares desenvolvidas junto 

a esses estudantes, mas à grande heterogeneidade das turmas, justificando-se a opção pelo termo inclusão 

escolar na sigla do Curso. 

 

"A Razão ética da abertura, seu fundamento político, sua 

referência pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade 

do diálogo. A experiência da abertura como experiência 

fundante do ser inacabado. Seria impossível saber-se inacabado 

e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, 

de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e 

aos outros se torna transgressão ao impulso natural da 

incompletude. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros 

inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma 

como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na História” (FREIRE, 2002, p. 153-

154). 
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Os diálogos constituem nossa própria escrita. Iniciamos falando sobre seus 

enviesamentos na proposta do GCEI, mas transpomos suas interlocuções nas 

imbricações entre esses diálogos e o sentido colaborativo-crítico da pesquisa realizada. 

Oito diálogos emergiram como fundamentais para a discussão sobre o currículo da 

escola investigada. Tais diálogos podem ser ampliados no contexto da escolarização de 

diferentes estudantes, apresentem ou não uma deficiência. Assim, construímos o sentido 

e o alcance dos diálogos, quando nos permitirmos (re)pensar nossas próprias práticas, 

sem lhes atribuir um sentido valorativo, mas ao alcance de outros professores que em 

seu cotidiano lidam com a inevitável heterogeneidade das turmas e a (re)organização do 

currículo escolar. 

O estudo foi feito com base nos princípios da metodologia adotada, a pesquisa-

ação colaborativo-crítica (JESUS, 2008; VIEIRA, 2012; JESUS; ALMEIDA; 

SOBRINHO, 2005) cuja ênfase recai sobre a elucidação do objeto de estudo 

concomitantemente à imersão no campo de pesquisa e a decorrente aproximação de seus 

participantes. A escrita da tese também obedeceu a seus desdobramentos, tendo como 

uma das marcas mais evidentes a formação GCEI, desenvolvida junto aos professores 

de sala comum do 2º ao 9º ano da Escola Estadual Despertar, diretor, vice-diretora, 

coordenação, intérprete de Libras e professores de SRMs da Escola Estadual Despertar. 

No seguimento, apresentamos um quadro com os participantes da Escola 

Estadual Despertar e suas diferentes contribuições ao contexto investigativo:  

 

PROF. FUNÇÃO/ 

ATUAÇÃO 

FORMAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

TEMPO 

DE 

SERVIÇO 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO NA 

PESQUISA 

01Alisso

n 

Prof. de geografia 

 

Geografia 30 h 23 anos Professor observado. Desistente do 

GCEI. 

02 Bete Profa. da Sala de 

Leitura  

Letras 30 h 07 anos Professora participante do GCEI e 

entrevistada. 

03 Pablo Prof. de SRMs  Geografia 30 h 01 ano Professor participante do GCEI, 

observado e entrevistado. 

04 

Priscila 

Vice-Diretora Pedagogia 30 h 26 anos Professora participante do GCEI e 

entrevistada. 

05 Jean Diretor Educação Física 30 h 08 anos Professor desistente do GCEI e 

entrevistado. 

06 Luís Prof. de Arte Técnico de Nível 

Médio 

30 h 30 anos Professor desistente do GCEI. 

07Juliana  Profa. do Ensino F. 

I 

Pedagogia 30 h 28 anos Professora participante do GCEI. 

08 José Prof. de História História – Pós em 

Educação 

30 h 05 anos Professor participante do GCEI e 

observado. 

09 Paulo Prof. de Geografia Geografia 30 h 03 anos e 07 

meses 

Professor participante do GCEI, 

observado e entrevistado. 
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10 Alice Profa. de 

Matemática 

Matemática – Pós 

em Educação 

30 h 26 anos e 10 

meses 

Professora participante do GCEI e 

observada.  

11 Jane Profa. de Português Letras 30 h 18 anos Professora participante do GCEI. 

12 Nora Profa. de Ciências Ciências Biológicas 30 h 12 anos Professora participante do GCEI, 

observada e entrevistada.  

13 

Viviane 

Coord. Pedagógica Pedagogia – Pós em 

Coord. Pedagógica 

30 h 28 anos Professora participante do GCEI e 

entrevistada.  

14 

Simone 

Profa. de Arte Educação Artística 

– Desenho 

20 h 10 anos Professora participante do GCEI.  

15 

Miguel 

Prof. de História História 30 h 23 anos Professor participante do GCEI, 

observado e entrevistado.  

16 

Virgínia 

Profa. do 2º ano do 

EF 

Pedagogia 30 h 19 anos Professora participante do GCEI.  

17 

Aurilene 

Profa. do EF I Pedagogia 30 h 27 anos Professora participante do GCEI. 

18 Ivo Prof. de Matemática Matemática 12 h 07 anos Professor participante do GCEI, 

observado e entrevistado. 

19 Dalva Profa. do 4º ano do 

EF  

História da Arte 30 h 28 anos Professora desistente do GCEI. 

20 João Prof. de Educação 

Física 

Educação Física 30 h 23 anos Professor participante do GCEI e 

observado.  

21 

Betânia 

Profa. de Ensino 

Religioso 

Pedagogia e 

Ciências da 

Religião. Pós em 

Educação. 

30 h 18 anos Professora participante do GCEI, 

observada e entrevistada.  

22 Selma Profa. do EF I Pedagogia 30 h 29 anos Professora participante do GCEI.  

23 Paula Profa. de Português Licenciatura em 

Letras 

30 h 07 anos Professora participante do GCEI, 

observada e entrevistada.  

24 Jaque Professora do EF I Pedagogia 30 h 27 anos Professora participante do GCEI e 

entrevistada.  

25 Júnior Coord. Pedagógico Pedagogia 30 h 02 anos Professor participante do GCEI, 

observado e entrevistado. 

26 

Raquel 

Profa. de SRMs Pedagogia 20 h 03 meses Professora participante do GCEI, 

observada e entrevistada.  

27 Marli Coord. Pedagógica Pedagogia 30 h 02 meses Professora participante do GCEI e 

entrevistada.  

28 

Geraldo 

Prof. de Ed. Física Educação Física 20 h 05 anos Professor participante do GCEI, 

observado e entrevistado. 

29 Elke Profa. do EF I Pedagogia 30 h 01 ano Professora participante do GCEI e 

entrevistada.  

30 Graça Profa. de Língua 

Inglesa 

Letras 30 h 02 anos Professora desistente do GCEI e 

observada.  

31 Diná Intérprete de Libras Pedagogia – Em 

curso 

30 h 03 anos Intérprete de Libras participante do 

GCEI, observada e entrevistada.  

Quadro 02: Quadro Geral de professores e intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar – Ano Base: 

2013. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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É bastante diversificado o grupo de professores da Escola Estadual Despertar. 

Com atuações diferentes, todos, exceto o professor Luís
21

, possuem formação em nível 

superior. Vinte e seis professores e a intérprete de Libras dispõem de carga horária de 

30 horas. Apenas três professores desempenham 20 horas e o professor Ivo faz 

complementação de carga horária na Escola Estadual Despertar, desempenhando apenas 

12 horas semanais. Também foram diferentes as formas de participação na pesquisa, 

como pudemos visualizar no quadro anterior. Sobre aspectos de suas formações e 

trajetórias profissionais falaremos ainda neste capítulo, ao discorrermos sobre o debate 

macro da formação docente no Brasil. 

A princípio, ao definir nossa metodologia, não imaginávamos a ênfase ao GCEI 

nos contornos da pesquisa. Seu desenvolvimento, a forma como se constituiu com os 

profissionais
22

 envolvidos, não como um “pacote formativo” a ser executado para esses 

profissionais, nos ofereceu dados identificados progressivamente junto à realização da 

formação: 

 

É preciso gritar alto que, ao lado de sua atuação no sindicato, a 

formação científica das professoras iluminada por sua clareza política, 

sua capacidade, seu gosto de saber mais, sua curiosidade sempre 

desperta são dos melhores instrumentos políticos na defesa de seus 

interesses e de seus direitos. Entre eles, por exemplo, o de recusar o 

papel de puras seguidoras dóceis dos pacotes que sabichões e 

sabichonas produzem em seus gabinetes numa demonstração 

inequívoca, primeiro de seu autoritarismo; segundo, como 

alongamento do autoritarismo, de sua absoluta descrença na 

possibilidade que têm as professoras de saber e de criar (FREIRE, 

1997, p. 12). 

 

 

Com a absoluta crença nas possibilidades dos professores e da intérprete de 

Libras, participantes de nossa investigação, o GCEI garantiu notável destaque na 

realização da pesquisa. A Escola Estadual Despertar demarcou uma tentativa de reunir 

professores e a intérprete de Libras para o (re) pensar de suas próprias práticas. Com 

reuniões esporádicas de caráter mais informativo sobre eventos culturais, ou em 

reuniões de pais e mestres para entrega de resultados avaliativos, a experiência anuncia 

a constituição de uma nova prática, um novo “jeito de dialogar”.   Uma forma de propor 

                                                           
21

 A informação foi fornecida pelo professor no preenchimento de sua ficha de inscrição. Com a sua saída 

da escola, não foi possível esclarecer a não escolaridade em nível superior, conforme preceitua a 

legislação em vigor (BRASIL, 1996). 
22

 Neste texto, optamos pela expressão por havermos incluído, além dos professores de sala comum, 

professores de Salas de Recursos Multifuncionais, coordenadores pedagógicos e diretores, a intérprete de 

Libras nas atividades do GCEI. 
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um espaço de colaboração e reflexão. Freire (2002) nos lembra que estamos em 

constante processo de construção e a escola, por sua vez, é lugar privilegiado para isso. 

A escola nos deu elementos para descrever e aprofundar os diálogos na presente tese de 

doutoramento. 

Independentemente das contribuições do GCEI à formação de diferentes 

profissionais – algo passível de ser avaliado/analisado com maior evidência no 

acompanhamento longitudinal da pesquisa e suas implicações em longo prazo–, 

constituiu-se como possibilidade de agrupar diferentes profissionais com suas 

respectivas formações, histórias de vida, contribuições, dúvidas e concepções, num 

mesmo espaço. Esse “sentar junto” e “vamos conversar” favoreceram o 

desenvolvimento dos diálogos, assim como, paulatinamente, possibilitaram a confiança 

necessária para apresentação de opiniões nem sempre tão “simpáticas” à inclusão de 

estudantes com deficiência.  

 

Eu tô entendendo que a gente vai discutir sobre a 

deficiência e é bom, porque somos uma escola de 

referência, tem muito aluno com necessidades especiais e 

a gente quer saber também se a gente tem mesmo que 

incluir esses estudantes, porque a escola... nós não 

recebemos formação para lidar com esses alunos! (Diário 

de campo da pesquisadora, 30/4/2013. Fala do professor 

de Geografia, Alisson).  

 

Conforme acreditamos, a escuta de falas como essa, a adoção de nosso aporte 

metodológico, bem como de nosso objeto de estudo apresentam implicações à forma de 

desenvolvimento da pesquisa compartilhada. Para Nóvoa (2002, p. 28), a pesquisa 

acerca do trabalho pedagógico: 

o Não é uma prática „individualizada‟, mas sim um processo de escuta, de 

observação e de análise, que se desenvolve no seio de grupos e de 

equipes de trabalho; 

o Exige tempo e condições que, muitas vezes, não existem nas escolas; 

o Sugere uma relação forte entre as escolas e o mundo universitário, por 

razões teóricas e metodológicas, mas também por razões de prestígio e 

de credibilidade; 

o Implica formas de divulgação pública dos resultados. 

As contribuições de Nóvoa(2002) nos  permitem demarcar mais uma vez a 

importância de nossa opção metodológica. Assim sendo, parece-nos quase imperativo 

explicar o sentido colaborativo-crítico dos contornos do GCEI e de nossa pesquisa de 
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doutoramento. Para fins de organização didática do nosso texto, faremos as 

aproximações aos significados dos termos “colaborativo” e “crítico”, em separado, 

porém destacamos sua indissociabilidade em nosso fazer metodológico. 

Segundo o dicionário Aurélio, “colaboração” vem do termo “colaborar” e 

significa: 1 Trabalhar em comum com outrem; 2 Agir com outrem para a obtenção de 

determinado resultado; 3 Ter participação em obra coletiva, geralmente literária, 

cultural ou científica (FERREIRA, 1999).  

Ampliamos o significado do termo e, para além de um trabalho em comum, 

falamos de um trabalho árduo de conquista não apenas na/para obtenção de determinado 

resultado, mas numa aproximação elaborada com diferentes sujeitos na constituição de 

participantes críticos no contexto da pesquisa realizada com pessoas engajadas no seu 

processo formativo.  O sentido colaborativo foi construído desde o início da pesquisa 

somando à participação dos professores e da intérprete de Libras, outras intervenções de 

professores e colaboradores da Linha de Pesquisa “Educação e Inclusão Social em 

Contextos Escolares e não Escolares”, do PPGEd da UFRN, como veremos neste 

capítulo.  

Parece-nos oportuno reconhecer mais apropriações do termo “colaboração”. No 

campo educacional, o termo tem sido explorado do ponto de vista metodológico, tanto 

de pesquisas colaborativas, quanto de discussões teóricas a respeito do tema. Damiani; 

Porto e Schlemmer (2009) apresentam 18 textos sobre o trabalho colaborativo em 

educação, resultantes de três grupos de pesquisa, dois
23

 vinculados à Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL) e um
24

, à Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). Para as autoras, o trabalho colaborativo pressupõe a quebra da hierarquia 

do modo de vida e atitudes de confiança, participação e coerência entre os seres 

humanos: 

 

O desenvolvimento de atividades nessa perspectiva exige respeito 

mútuo, aceitação e entendimento das diferentes vozes e dos diferentes 

contextos em que as pessoas estão inseridas – alguns competitivos e 

excludentes, outros integradores e colaborativos. A convivência em 

grupo pressupõe participação e compartilhamento de saberes e 

sentimentos, comportamentos muitas vezes difíceis de serem 

efetivados em espaços de trabalho ou aprendizagem. Em geral, as 

pessoas buscam a valorização de suas individualidades sem considerar 

os interesses coletivos, e as relações de poder se sobrepõem às 

                                                           
23

 “Educação e teoria histórico-cultural” e “Educação, comunicação e formação de professores”.  
24

 “Grupo de pesquisa em educação digital – GP e-du Unisinos/ Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ)”. 
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relações de construção e/ou decisões coletivas (DAMIANI; PORTO; 

SCHLEMMER, 2009, p. 7-8). 

 
 

Falar de coletividade e seu sobrepujamento a atitudes meramente competitivas e 

excludentes constitui aspecto importante ao desenvolvimento de atitudes colaborativas, 

como destacam as autoras. Na Escola Estadual Despertar, vivemos situações de conflito 

e, notadamente, desafiadoras para/na efetivação de um trabalho colaborativo. Tais 

situações são detalhadas com a devida ênfase no capítulo sobre os “Diálogos na Escola 

Estadual Despertar: o desafio de (re)pensar o currículo para todos!”. Nesse sentido, a 

colaboração pode gerar conflitos a ser enfrentados e vividos. 

O sentido da colaboração está em realizar pesquisas com os profissionais nos 

contextos escolares e não sobre eles (PIMENTEL, 2013). Para a autora, isso ajuda a 

superar o fosso entre o conhecimento acadêmico produzido por pesquisadores 

“iluminados” e o conhecimento experienciado nos campos de pesquisa. 

 

Eu acho que também não adianta tanta pesquisa se ela não, 

se não for disseminado, se não for trocadas as ideias, se 

ficar apenas no papel. Eu acho que o que a gente tem, a 

gente precisa compartilhar com os demais, porque é nessa 

partilha, é nessa troca que a gente aprende cada vez mais, 

pra tá ajudando essas pessoas com necessidades especiais, 

né? E acaba também não favorecendo somente a eles, mas 

aqueles que são ditos normais, mas que tem alguma 

dificuldade, eles acabam sendo favorecidos também. As 

formações têm que tá acontecendo sempre, sempre, 

sempre(Entrevista, professora do 3º ano Elke. 5/12/2013). 

 

Eu acho que é válido. É válido! É sempre bom a gente ter 

o feedback  também. São pessoas de fora, gente na 

universidade. É bom que a escola faça parte dessas 

pesquisas, porque vai trazendo coisas novas pra gente 

(Entrevista, professora de Língua Inglesa, Bete. 

19/11/2013).  

 

 

As falas das professoras quando questionadas sobre a importância da pesquisa 

são emblemáticas para entendermos o sentido colaborativo-crítico de nossa 

investigação. Na mesma direção e situada numa perspectiva critico-reflexiva, a 

colaboração para Victor (2011), e mais especificamente a pesquisa colaborativa, tem 

sido indicada como possibilidade de aproximação da escola com a universidade, para 
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que essa última possa contribuir para a formação de diferentes profissionais através de 

atividades mediadas por processos colaborativos.  

Nascimento e Ribeiro (2008), pautando-se em estudos sobre o currículo, 

desenvolvem uma metodologia de trabalho fundamentada nos princípios da pesquisa 

colaborativa, na qual pressupõe a participação de todos os agentes com direito à voz 

para expor suas concordâncias e discordâncias em relação ao discurso do outro. As 

autoras apresentam como requisitos básicos à pesquisa colaborativa: a criação de 

relações e interesses pessoais comuns; o planejamento de situações reflexivas para 

partilha de experiências e ideias que permitam o desenvolvimento profissional dos 

professores. 

Jesus, Almeida e Sobrinho (2005) privilegiam a pesquisa colaborativo-crítica 

nos estudos desenvolvidos na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e fazem 

proposições voltadas ao processo de investigação-formação. Para os autores, a 

colaboração, no âmbito de suas pesquisas, é utilizada como forma de construir outras 

alternativas educacionais nos diálogos com a escola e assim favorecer os processos de 

inclusão escolar em sua complexidade. 

Em nossa pesquisa também fortalecemos o sentido colaborativo como forma de 

nos aproximarmos da escola e com esta discutirmos suas principais necessidades e 

práticas desenvolvidas. Todavia, estamos cônscios de que nem o GCEI nem a Escola 

Estadual Despertar são suficientes para esgotar as discussões sobre as práticas docentes, 

ou mesmo sobre a formação docente em atendimento à heterogeneidade das turmas. 

Iniciar os diálogos, porém, já possibilita pensarmos, coletivamente e sob novos ângulos, 

a inclusão escolar.  

Sobre o sentido crítico inerente a nossa vertente metodológica, reconhecemos a 

condição estabelecida por Franco (2005, p.48): 

 

A condição para ser pesquisa-ação crítica é o mergulho na 

práxis do grupo social em estudo, do qual se extraem as 

perspectivas latentes, o oculto, o não familiar, que sustentam as 

práticas, sendo as mudanças negociadas e geridas no coletivo. 

Nessa direção, as pesquisas-ação colaborativas, na maioria das 

vezes, assumem também o caráter de criticidade. 

 

  

Assumir o caráter crítico da pesquisa nos exigiu considerar as participações dos 

sujeitos da Escola Estadual Despertar em nosso próprio caminhar e esclarecer as opções 

e arranjos decorrentes da/na sistematização do GCEI, na construção dos dados e 
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encaminhamentos na organização do currículo escolar. Esse movimento nos possibilitou 

diálogos densos e produtivos, haja vista o envolvimento dos participantes da pesquisa e 

suas respectivas opiniões e práticas relacionadas aos temas emergentes.  

Segundo o dicionário, a crítica compreende a análise avaliativa de alguma coisa; 

ação de julgar (FERREIRA, 1999). Em nossas apropriações, entendemos o sentido 

crítico transcendente ao ato ou efeito de julgar, e, assim sendo, a indissociabilidade 

entre o sentido colaborativo e crítico faz-se necessária ao nosso entendimento, uma vez 

que o trabalho colaborativo nos dá as condições para analisar coletivamente os dados e 

implicações da pesquisa realizada. 

Nessa relação confluente entre o sentido colaborativo e o crítico, apoiamo-nos 

em Freire(1997,p.12) quando nos convida a pensar a criticidade necessária ao ato 

pedagógico: “Neste sentido, esse pensar crítico sobre o contexto que implica avaliá-lo 

precede a própria programação da intervenção que pretendemos exercer sobre ele, ao 

lado daqueles e daquelas com quem trabalharemos.” A criticidade pressupõe, portanto, a 

coletividade expressa ao lado das pessoas com quem trabalharemos; em nosso caso, 

com professores e a intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar, além dos 

colaboradores de nossa pesquisa apresentados no capítulo introdutório.  

Corrobora para nosso entendimento da criticidade como parte de nosso viés 

metodológico a condição de se constituir não como uma transformação previamente 

planejada sem a participação dos sujeitos e acompanhada apenas pelo pesquisador, mas 

nos acordos com a participação de todos, caso contrário “essa pesquisa perde o 

qualificativo de pesquisa-ação crítica, podendo ser denominada de pesquisa-ação 

estratégica” (FRANCO, 2005, p. 486).  

Contribui ainda à delimitação do sentido crítico de nossa pesquisa a centralidade 

do GCEI como reflexo das necessidades formativas dos professores e intérprete de 

Libras da Escola Estadual Despertar: 

 

Quando o foco é a formação de profissionais docentes, o contexto 

vivido é tomado como compromisso ético-político do grupo e 

trabalha-se no sentido de mudança percebida como necessária para a 

transformação, num movimento simultâneo de emancipação dos 

sujeitos e das condições vividas, pela via do conhecimento-crítico dos 

contextos individuais e sociais (JESUS, 2005, p. 150).  

 

A criticidade fez-se moldura na presente tese pela via de uma proposta de 

formação continuada e do envolvimento de seus participantes. Colaboram para o 
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desenvolvimento da pesquisa outros estudos com base metodológica na pesquisa-ação 

colaborativo-crítica (ALMEIDA, 2004; 2010; GIVIGI, 2007; VIEIRA; 2008).Um dos 

estudos (ALMEIDA, 2010) apresenta uma rica análise acerca da produção acadêmica 

sobre os usos da pesquisa-ação em processos de inclusão escolar. Ao apresentar o 

desenvolvimento de pesquisas colaborativo-críticas na Universidade Federal do Espírito 

Santo e, mais especificamente, os estudos produzidos no Grupo de Pesquisa “Educação 

Especial/Inclusão Escolar”, do Programa de Pós-Graduação em Educação, a autora 

situa: 

 

O movimento do grupo de pesquisa tem como foco as políticas 

públicas de Educação tomadas a partir de quem as pratica e a 

formação continuada de professores, como elemento disparador de 

práticas pedagógicas inclusivas, na perspectiva epistemológica, 

metodológica e política da pesquisa-ação colaborativo-crítica 

(ALMEIDA, 2010, p. 26).  

 

 

Em nossa pesquisa também destacamos o foco na formação continuada como 

elemento disparador na construção de uma pesquisa nos moldes metodológicos 

explicitados. O GCEI, portanto, insere-se no âmbito da discussão mais ampla acerca da 

formação docente, pois não há como desvincular seu desenvolvimento de aspectos 

complexos como baixa remuneração, extensas jornadas de trabalho, ou seja,  do debate 

macro sobre a formação docente e das políticas de valorização do magistério, no cerne 

das políticas públicas brasileiras. 

Nota-se que, no campo da educação especial, há uma tendência, se não dos 

teóricos comprometidos com o desenvolvimento de pesquisas na área, mas de quem 

teve ou tem alguma experiência com a escolarização de estudantes com deficiência, a 

desarticular os aspectos da educação especial do contexto da educação geral brasileira e 

suas reconhecidas dificuldades históricas em garantir condições de acesso e 

permanência a todos os estudantes (FERREIRA; FERREIRA, 2004). 

Assim é que muitas discussões sobre a impossibilidade de incluir o estudante 

com deficiência em classes comuns de ensino pairam sobre a baixa remuneração 

docente, falta de estrutura física das escolas, número de estudantes por turma, lacunas 

na formação inicial e continuada, exigências de cumprimento aos programas 

pedagógicos para o ano letivo. Em nossa ótica, tais problemas são peculiares à escola e 

não unicamente à presença de estudantes com deficiência. Desse modo, faremos 

articulações com nosso campo de estudo a fim de considerar a proposta de formação 
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desenvolvida com a Escola Estadual Despertar uma possibilidade de aproximação à 

escola e fugir de análises simplistas ou reducionistas da educação. 

Outro esclarecimento, a nosso ver necessário para a compreensão das 

considerações a ser realizadas no presente texto, é o de que as temáticas discutidas no 

interior do GCEI também nos dizem sobre relações conflituosas, resistências e 

consensos. Os membros do GCEI conversaram sobre o currículo escolar, uma 

oportunidade de discutir as práticas, escolhas e o (des)velamento de intencionalidades 

antes aparentemente naturais. 

Algumas particularidades emergiram no desenvolvimento do GCEI e passam a 

caracterizá-lo como significativo espaço de discussão. Tais particularidades serão 

apresentadas a fim de permitir ao leitor acompanhar o desenvolvimento dessa 

importante fase da pesquisa. 

O nascedouro da proposta de formação emerge da própria Escola Estadual 

Despertar, como afirmamos anteriormente, uma reivindicação de seus partícipes. 

Consolidou-se como resposta a uma solicitação do próprio corpo escolar. Para seu 

desenvolvimento foram realizados vários encontros com a finalidade de discutir a 

formatação do Curso com diretor, vice-diretora, coordenadores pedagógicos, 

professores da Sala de Recursos Multifuncionais e a intérprete de Libras, além dos 

professores da base de pesquisa “Educação e Inclusão Social em Contextos Escolares e 

não Escolares”, o professor Dr. Jefferson Fernandes Alves e a profa. Dra. Rita de Cássia 

Barbosa Paiva Magalhães
25

. Logo abaixo, o registro de nosso Diário de campo descreve 

um dos vários encontros para discussão acerca da realização da pesquisa: 

 

No dia 22 de abril de 2013 nos reunimos (professor 

Jefferson, professora Rita, o diretor Jean, o coordenador 

Júnior e eu) para tratarmos de assuntos acerca da formação 

desenvolvida na escola. A reunião teve a duração de duas 

horas aproximadamente. Nesta foi discutida a carga 

horária da formação, bem como realizados os ajustes dos 

cronogramas. Após os acordos firmados que dizem 

respeito à participação de todos os professores, bem como 

as ações capazes de envolver pessoal de apoio, a reunião 

encerrou-se com o consentimento de todos os presentes 

(Diário de campo da pesquisadora, 22/4/2013). 

 

                                                           
25

A articulação entre a UFRN e a proposta de formação continuada desenvolvida na Escola Estadual 

Despertar denota o estreitamento de um diálogo importante entre as pesquisas desenvolvidas no ensino 

superior e suas intervenções no contexto da educação básica, nesse caso, com a participação não apenas 

da estudante de pós-graduação, mas de professores da Linha de Pesquisa supracitada.  
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Um aspecto importante para compreensão de como se deram as articulações 

entre a Escola Estadual Despertar e o grupo de pesquisa, foi um mal-estar anterior na 

relação entre a escola e a Suesp. Segundo informações dos gestores Jean (diretor) e 

Priscila (vice-diretora), uma professora da Suesp agendou um encontro para proferir 

palestra sobre a inclusão escolar e não cumpriu o compromisso. O professor Jean se 

lembrou de toda organização demandada para o encontro, o que incluiu aviso aos pais, 

liberação dos estudantes e organização do espaço. A experiência negativa marcou o 

início de um descrédito ao recebimento de “formadores” na Escola Estadual Despertar. 

Redobrar os cuidados com o cumprimento dos horários e nossa presença durante os 

encontros formativos foi um dos aspectos importantes para conquistar a credibilidade 

dos sujeitos dessa escola.  

Os caminhos iniciais para o desenvolvimento do GCEI, e, em maior 

profundidade, de nossa pesquisa, são marcados pela almejada aproximação com a 

educação básica (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005), numa sistematização de 

intervenção com o corpo escolar e a problematização de suas práticas. Isso nos diz 

também sobre estreitar o caminho entre a pesquisa e a extensão. 

Como notas importantes, ressalvamos que do ponto de vista histórico, com 

relação à pesquisa e extensão no âmbito universitário, originariamente voltadas aos 

princípios elitistas da coroa portuguesa, e de educação superior para formação 

profissional restrita aos poucos privilegiados na área de direito, medicina e engenharias, 

fomos vítimas de um longo silenciamento na concretização da tríade ensino, pesquisa e 

extensão. Segundo estudos (MAZZILLI, 2011; MOITA; ANDRADE, 2009), a 

contestação desse modelo ocorre apenas em 1930, na luta pela incorporação da pesquisa 

e da extensão no ensino superior sob os ideais propagados por Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo. Tal contestação, entretanto, só se corporifica na década de 1960 

com as reivindicações estudantis representadas pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE). Desde então, há um longo hiato. Num processo de tensões e conflitos com as 

rupturas provocadas pelo regime militar, a aspiração do ensino superior para a garantia 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é retomada somente na década 

de 1980, mais especificamente com a Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988). 

Portanto, devido às condições históricas de não articulação do ensino, pesquisa e 

extensão na educação superior brasileira é natural que o estreitamento das dimensões a 

ser assumidas pela universidade ainda esteja como debate recorrente na ordem do dia.  
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Para Caetano (2009), é preciso articular a graduação e a pós-graduação na 

intenção de aproximar ensino, pesquisa e extensão, sendo necessários ajustes na 

formação inicial para a inclusão de estudantes com deficiência, numa proposta de 

aproximação entre teoria e prática.   

Nos dias atuais, portanto, ainda temos resquícios das mazelas históricas, sendo 

premente a ressignificação do ensino superior e sua aproximação com a educação 

básica, a partir de uma organização macro de seu papel e não de ações isoladas, ou 

pontuais, a fim de efetivamente contribuir com diferentes profissionais da educação: 

 

A concretização da associação entre ensino, pesquisa e extensão na 

prática acadêmica, de fato, tem se mostrado difícil, pois o que se 

observa é que, via de regra, o trabalho continua fragmentado entre 

ensinar, pesquisar e fazer extensão. Estas situações evidenciam que a 

associação entre as funções de ensino, pesquisa e extensão não se 

realiza no professor ou no estudante: é tarefa institucional, que 

demanda uma estrutura organizativa voltada para a superação da 

fragmentação que marca o modelo usualmente adotado pelas 

instituições educacionais, materializado na divisão social do trabalho 

entre os que decidem e os que executam, originário do modelo 

empresarial burocrático e tecnicista (MAZZILLI, 2011, p. 218). 
 

 

Consideramos nossa intervenção no contexto da Escola Estadual Despertar uma 

representativa possibilidade de aproximação da pesquisa e extensão, aspecto, sob o 

nosso ponto de vista, a ser atribuído à própria trajetória e perfil da UFRN, voltados a 

contribuições na/da/para/com a educação básica e, mais especificamente, à forma como 

a Linha de Pesquisa “Educação e Inclusão Social em Contextos Escolares e não 

Escolares”
26

 desenvolve suas propostas de intervenção e dialoga com escolas do 

município de Natal e adjacências no âmbito de suas pesquisas e ações extensionistas. 

Esse terreno favorável nos possibilitou aventurar na realização de nossa pesquisa, ao 

tempo que recebemos apoio para o seu desenvolvimento. Como exemplo, podemos citar 

a disponibilização dos módulos didáticos do Programa de Formação Continuada do 

Professor para a Educação Básica da UFRN em parceria com o governo federal 

(CONTINUUM, 2011) a todos os participantes do GCEI. Esse material serviu de 

                                                           
26

 Cuja ementa é “Investiga temáticas relacionadas às políticas, à formação docente e às práticas 

pedagógicas nos diversos níveis e contextos educacionais, relativos à Educação especial e inclusiva de 

pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento”. Integram a Linha os professores 

doutores: Débora Regina de Paula Nunes, Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo, Jefferson Fernandes 

Alves, Lúcia de Araújo Ramos Martins, Luzia Guacira dos Santos Silva e Rita de Cássia Barbosa Paiva 

Magalhães. Fonte: http://www.ppged.ufrn.br/. Acesso em 13/5/2015. 

http://www.ppged.ufrn.br/


59 

 

subsídio ao aprofundamento teórico necessário às discussões sobre inclusão escolar de 

estudantes com deficiência.  

O estreitamento do diálogo entre a UFRN e a educação básica pôde ser 

endossado na fala de uma de nossas entrevistadas, a representante da Suesp, ao falar 

sobre a formação oferecida aos professores de Salas de Recursos Multifuncionais do 

Estado do Rio Grande do Norte: 

 

Esse é o quinto ano que a gente tá em parceria com a 

UFRN, né? São 500 profissionais, né? A gente ampliou, 

começou com 100, depois 200, e aí hoje nós estamos em 

500 (Trecho da entrevista com a profa. Margarete. 

Representante da Suesp, 11/9/2013). 

 

 

Na pesquisa-ação, o apoio, o fomento às atividades da educação básica é 

utilizado como instrumento de potencialização dos estudos realizados e, especialmente, 

como valorização e oportunização de discussões e redimensionamento das práticas: 

 

[...] Como pode o professor sozinho descongelar suas práticas, 

abandonar o porto seguro de seus procedimentos usuais e tentar o 

novo sozinho? Tenho realçado a importância de equipe pedagógica ou 

equipe de pesquisadores para subsidiar esses processos de formação 

em serviço, que poderiam direcionar a transformação das salas de aula 

em espaços de aprender e produzir coletiva e significativamente 

(FRANCO, 2011, p. 174). 

 

 

Na tentativa de iniciar os diálogos com a Escola Estadual Despertar, tendo como 

referência a base teórica proposta por Freire (2002), a proposta de formação foi 

facultada a toda escola. Assim, aderiram aos encontros professores da gestão escolar 

(vice-diretora), da coordenação pedagógica, da Sala de Recursos Multifuncionais, a 

intérprete de Libras e professores do 2º ao 9º ano, como apresentado no quadro das 

páginas 47 e 48. Envolver professores e a intérprete de Libras com formações e perfis 

tão variados, particularmente, com os professores dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental nos trouxe experiências significativas na organização da formação, assim 

como no enriquecimento das discussões estabelecidas. A participação dos professores 

de diferentes licenciaturas, atuantes em turmas do 6º ao 9º ano, todos em contato com 

estudantes com deficiência durante a realização da formação, fez-nos dialogar com um 

público não muito evidenciado em outras pesquisas na área. Comumente, os estudos 
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desenvolvidos sobre a formação docente para a inclusão escolar têm privilegiado os 

anos iniciais da educação básica.  

Endossa essa última afirmação um recente estudo sobre a produção acadêmica 

de estudantes de pós-graduação em educação com base nos resumos disponíveis no 

banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). A autora, frente aos resultados de sua pesquisa de doutoramento, conclui: 

 

Entende-se que a tônica das pesquisas sobre formação continuada de 

professores aqui analisadas está voltada com maior recorrência para 

recursos pedagógicos, formação pessoal e para o trabalho de apoio em 

parceria entre professores/especialista/equipe diretiva, com demandas 

escolares específicas na formação em serviço, resultante do que 

determina a legislação na educação básica e educação especial, sendo 

que a maioria dos estudos estão relacionados a experiências 

desenvolvidas no âmbito municipal. (GUASSELLI, 2014, p. 9. Grifos 

nossos). 
 

 

A concentração na esfera municipal nos leva a refletir acerca da predominância 

de pesquisas nos anos iniciais do ensino fundamental, haja vista a maior parte de seus 

estabelecimentos lidarem com esse segmento da educação. Em nosso levantamento no 

portal de periódico da Capes concernente às propostas de formação em educação 

especial para professores dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental, 

sistematizamos os seguintes achados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

DESCRITORES Nº DE 

TRABALHOS 

LOCALIZADOS 

PROPOSTAS DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES 

DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Formação docente 

e educação de 

pessoas com 

deficiência 

29 Trabalhos Sem o foco nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), localizamos 

três estudos, porém voltados ao levantamento e/ou análise das 

concepções/práticas docentes. Não se constituem, portanto, em propostas de 

intervenção no âmbito da formação continuada. Os estudos também são 

localizados em determinada licenciatura. Não há envolvimento de professores 

com diferentes formações:  

 

BOATO, E.M.; SAMPAIO, T.M.V;  SILVA, J.V.P (2012). Capacitação de professores 

para inclusão de pessoas deficientes nas aulas de educação física; REIS; Michele Xavier; 

EUFRÁSIO, Daniela Aparecida; BAZON, Fernanda Vilhena Mafra (2010). A formação 

do professor para o ensino superior: prática docente com alunos com deficiência visual; 

BATISTA, Érika Regina Caporal Costa (2010). Proposta de inclusão de aluno surdo no 

ensino fundamental regular: algumas considerações sobre ação docente.  

Formação de 

professores e 

deficiência 

230 Trabalhos Com preponderância nos anos iniciais do ensino fundamental, dos 230 trabalhos 

alusivos à formação de professores e deficiência, apenas três foram localizados 

sob os critérios definidos: 

TOLEDO, Elizabete Humai; VITALIANO, Célia Regina. Formação de professores por 

meio de pesquisa colaborativa com vistas à inclusão de alunos com deficiência 

intelectual. Rev. Bras. Ed. Esp. Marília, v.18, n.2, p. 319-336, abr.-jun. 2012 e 

 

TOLEDO; Elizabete Humai de. Formação de professores por meio de pesquisa 

colaborativa visando à inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. 2011. 

189 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Londrina – UEL, 

Londrina. 

Foram participantes desta pesquisa duas professoras atuantes na 5ª e 7ª séries 

(nomenclatura do estudo) do ensino fundamental.  

CARMO, Valdirene Ribeiro do. Cartografia Tátil Escolar: experiências com a 

construção de materiais didáticos e com a formação continuada de professores. 2009. 

195 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade de São Paulo – USP.  

Apresenta experiências com cursos e oficinas para formação continuada de 

professores em cartografia tátil e sua aplicação no ensino de Cartografia na 

educação básica. Envolve professores de Geografia.  

Formação 

Continuada para 

Educação Especial 

210 Trabalhos Com este descritor os trabalhos identificados são os mesmos apresentados no 

item anterior. 

QUADRO 03: Síntese do levantamento sobre propostas de formação continuada para anos finais (6º ao 9º 

ano) na área de educação especial. 

Fonte: Capes http://www.capes.gov.br/. Acesso em 18/7/2014. 

 

A escolha dos descritores se deveu à necessidade de delimitar a pesquisa 

realizada, haja vista a utilização de outros facultar a abertura do leque e volume de 

trabalhos nem sempre específicos da educação de pessoas com deficiência. Foram 

analisados os resumos de 469 estudos (teses, dissertações e periódicos) e em alguns 

casos, foi preciso ler o conteúdo dos textos, em decorrência de não ficar explícito no 

resumo o perfil dos professores participantes das intervenções.  

http://www.capes.gov.br/
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Destacamos a evidência de um expressivo número de trabalhos sobre 

concepções/opiniões de professores sobre a inclusão escolar de estudantes com 

deficiência, assim como um bom número de trabalhos na área da Educação Física. Tal 

aspecto foi evidenciado na pesquisa de Guasselli. Ao utilizar o descritor Formação 

continuada de professores e/em/na Educação Especial, a autora conclui: “As pesquisas 

mais recorrentes sobre a temática se desenvolvem na área de educação infantil e na 

matéria Educação Física” (GUASSELLI, 2012, p. 70). 

 O tempo não foi definido em nossa pesquisa, porém notamos a atualidade dos 

trabalhos identificados. O critério foi englobar todos os resultantes da busca e analisá-

los conforme seus objetivos e participantes. De fato, são escassas as propostas de 

formação e/ou investigações dirigidas aos professores dos anos finais do ensino 

fundamental, no tocante à inclusão escolar, dado preocupante, já que “a inclusão coloca 

em xeque a tradição da formação docente, marcada pela separação nítida entre ensino 

regular e ensino especial” (MAGALHÃES, 2011, p. 8). 

A publicação Professores e Educação Especial: formação em foco (CAIADO; 

JESUS; BAPTISTA, 2011) discute, em seus dois volumes, a formação de professores 

na perspectiva da educação inclusiva. De caráter mais analítico acerca das propostas de 

formação desenvolvidas em vários espaços educativos, não é possível identificar 

propostas envolvendo professores de diferentes licenciaturas. Um dos trabalhos 

apresentados (CAIADO; CAMPOS; VILARONGA, 2011) versa sobre o perfil de 

educadores de um Curso de Especialização em Educação Especial, na modalidade a 

distância, e dentre outros achados, seus dados indicam que a maioria dos participantes 

possui graduação em Pedagogia. Mais uma vez, não identificamos a participação dos 

professores dos anos finais do ensino fundamental. 

Além da importância em ter esse público como participante de nossa pesquisa, 

durante nosso próprio planejamento também nos detivemos na discussão sobre a 

necessidade de envolver os funcionários da Escola Estadual Despertar nos encontros do 

GCEI. Tanto para nós, ao organizar os encaminhamentos da pesquisa, quanto para os 

reivindicadores da proposta de formação, prevalecia o objetivo de considerar a 

participação dos funcionários nas discussões realizadas, entretanto, o fato de esse 

serviço ser terceirizado e de, durante a greve dos professores do Estado do Rio Grande 

do Norte
27

, ter havido uma redução de seis para dois funcionários desse quadro na 

                                                           
27

 Durante a realização do GCEI ocorreu uma greve estadual docente no estado do Rio Grande do Norte. 

No dia 7 de agosto de 2013, os professores dos turnos matutino e vespertino discutiam sobre a adesão ou 
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Escola Estadual Despertar, impossibilitou-nos de concretizá-lo, pois com um 

funcionário por turno era difícil dispor do tempo para realização dos encontros. 

 

Veja como são as coisas. A gente pensa em fazer uma 

formação envolvendo todo mundo e depois se surpreende 

com essa redução. Não tem mais como a gente envolver os 

funcionários como havia pensado. Vai ficar para uma 

outra oportunidade, mas a formação tá sendo bem recebida 

por quem tá participando (Diário de Campo da 

pesquisadora, 23/9/2013. Fala do diretor Jean, sala da 

direção). 

 

Durante o ano de 2013 algumas mudanças aconteceram. Dentre estas, a saída da 

professora Graça, de Língua Inglesa, e a relocação da profa. Bete, antiga professora da 

Sala de Leitura. Na IV unidade foi a vez do professor de Arte, Luís, e a chegada da 

professora Jayana. Esta professora teve a oportunidade de participar de dois encontros 

do GCEI, já que nossa finalidade, do ponto de investigação de nosso objeto de estudo, 

era a participação de todos os professores e não a carga horária total do curso 

extensionista.  Um dos problemas enfrentados pela escola foi a ausência de professor de 

Ciências nas turmas dos anos finais do ensino fundamental – matutino. Apenas no final 

do ano letivo, chega à escola a professora Liz, não tendo mais a oportunidade de 

participar de nossos encontros. 

A participação da intérprete de Libras também enriqueceu os conteúdos 

discutidos no GCEI, em especial, as condições de participação de Joana, estudante 

surda, como o próprio desempenho e participação desta profissional: 

 

Então, veio acrescentar, veio trazer palavras novas, né? 

Que eu não usava e eu me senti mais a vontade também, e 

eu gostei muito dessas reuniões. Eu pude expor a minha 

opinião, falar o que eu acho, mesmo não sendo da minha 

alçada, como dizem, né? Mesmo não sendo professor de 

sala de aula, mas eu tenho o direito de falar, mas eu me 

sentia a vontade pra falar. Os professores, mesmo não 

falando na hora, que eles não... Gostando ou não, eles 

ouviam, mesmo que não tivesse mudança, mas eles 

ouviam. Alguns falavam alguma coisa, outros não! Mas 

                                                                                                                                                                          
não à greve. No dia 29 de agosto a greve foi deflagrada. Os professores da Escola Estadual Despertar, 

com exceção de dois professores, não aderiram à greve e seus participantes optaram pela continuidade do 

Curso. Apenas um desses professores era participante do GCEI. Após os 17 dias de greve, a esse 

professor foram propostos encontros de reposição a fim de não prejudicá-lo quanto à continuidade das 

discussões e/ou integralização da carga horária do Curso.   
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enfim, acrescentou muito (Entrevista, intérprete de Libras: 

Diná. 26/11/2013).  

 

 

Além disso, como apresentado em nosso capítulo introdutório, contribuiu para a 

nossa pesquisa a participação de duas estudantes: Cláudia e Júlia. A presença delas 

permitiu considerar outros olhares sobre o mesmo objeto. Nos encontros do GCEI, além 

de nossos próprios registros, utilizamo-nos da colaboração de Cláudia e Júlia e de suas 

formas especiais de nos ajudar a identificar os diálogos mais latentes no contexto da 

Escola Estadual Despertar.  Um dos registros de Júlia indica sua apreensão sobre o 

sentido colaborativo-crítico da pesquisa: 

 

Tecer a pesquisa exige paciência e compromisso. É 

utilizar diferentes tecidos (saberes) que unidos e 

entrelaçados na trama escolar resultam em belos vestidos 

acadêmicos e sociais (Diário de campo das colaboradoras, 

18/4/2013.Observação da estudante Júlia). 

 

 

Os registros das estudantes permeiam a escrita de nossa tese e ajudam a elucidar 

o objeto de estudo de nossa investigação. Outra peculiaridade de nosso estudo: dentre os 

professores, dois possuem deficiência. Dessa participação foi possível elaborar 

planejamentos de forma a atender às diferentes necessidades dos professores cursistas, 

em especial, dos dois professores cegos. Após conversarmos com esses professores 

sobre a melhor forma de disponibilizar o material para acompanhamento do curso, 

fazíamos com antecedência pelo e-mail, como no envio de pautas
28

 dos encontros, ou 

nos textos em Portable Document Format (PDF).  

Também foi necessário iniciar a prática da audiodescrição
29

 a fim de tornar 

acessível todo o conteúdo trabalhado no âmbito do GCEI: 

                                                           
28

 Em todos os encontros, foram apresentadas pautas planejadas a partir das expectativas formativas dos 

participantes do GCEI indicadas tanto por suas falas registradas no Diário de campo das colaboradoras, 

quanto pelo registro escrito nas avaliações de cada encontro, com campo próprio para sugestões de temas 

a ser trabalhados. Tais pautas respeitaram a carga horária destinada a cada encontro, e além da data e 

detalhamento das atividades a ser realizadas, apresentaram o (s) objetivo (s) do encontro. Anexamos uma 

dessas pautas a título de ilustração (APÊNDICE 05). 
29

A figura abaixo ilustra a utilização da audiodescrição numa das atividades realizadas: 
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Assim, a audiodescrição se configuraria em um enunciado verbal que 

acompanha e que comenta um enunciado audiovisual, convertendo-se 

em uma contraimagem, como forma de mediar a transcrição das 

imagens visuais em imagens mentais por parte das pessoas com 

deficiência visual, cujas diversas fases comportam um movimento 

responsivo (e responsável) de enunciação que procura assegurar, 

principalmente, para essas pessoas, uma participação ativamente 

responsiva na atribuição de sentidos. Essa autonomia interpretativa 

perseguida pela audiodescrição gira em torno da narração objetiva 

daquilo que é visto (ALVES, 2012, p. 2). 

 
 

Utilizamos a imagem na realização do Ateliê
30

 sobre audiodescrição 

desenvolvido pelo prof. Dr. Jefferson Alves, como explicitaremos mais adiante. No 

encontro notamos uma certa facilidade da professora de Arte, Betânia, para a 

                                                                                                                                                                          

 

Figura 01 – Imagem: O sistema educacional em uma imagem. 

Fonte: Disponível em: http://www.filosofiahoje.com/2012/09/o-nosso-sistema-educacional-em-uma.html. 

Acesso em 29/11/2013. 

 

Descrição da Imagem: No plano de fundo, ao lado esquerdo da imagem, há uma árvore com tronco 

grosso e galhos de poucas folhagens. Do lado direito, ao fundo, há montanhas com uma vegetação 

rasteira. A frente da árvore, num chão gramado,  há sete animais alinhados um ao lado do outro, dispostos 

da esquerda para a direita, na seguinte ordem: um pássaro, um macaco, um pinguim, um elefante, um 

peixe dentro de um aquário em cima de um pequeno tronco de árvore, uma foca e um cachorro. Mais à 

frente dos animais está um senhor trajando paletó, sentado em uma cadeira com os braços apoiados em 

um birô retangular e as mãos postas. Próximo a sua boca há um balão que diz: “Para uma seleção justa, 

todos farão o mesmo exame: escalar aquela árvore.” Na parte inferior da imagem está a identificação: 

blogdotroll.com.br, e logo abaixo a frase: “O nosso Sistema educacional em uma imagem”. 

(Fonte: Catálogo de registro das atividades desenvolvidas no GCEI. Acervo da pesquisadora). 

 
30

Ateliê é uma expressão da língua francesa. Originariamente significa “lugar onde o artista trabalha” e 

que na apropriação brasileira no contexto pedagógico corresponde a uma metodologia de ensino aplicada 

num curso de curta ou longa duração, cujas sessões são essencialmente de caráter prático, sobre uma 

atividade ou um tema específico. Disponível em: http://conceito.de/atelier. Acesso em 19/3/2015. 
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audiodescrição. Na descrição dessa imagem, solicitamos sua ajuda. Como esclarecido, a 

colaboração-crítica foi um dos principais princípios adotados no desenvolvimento de 

nosso estudo. Em diferentes frentes, conclamamos à participação de pessoas conforme 

seus conhecimentos e possibilidades de contribuiçãono interior do GCEI. Esse sentido 

atribuído a essa parte importante da pesquisa nos fez compartilhar a responsabilidade no 

enfrentamento de nossas ações.  Os professores Júnior e Pablo também colaboraram 

criticamente no desenvolvimento da atividade, ao apreciar e avaliar a audiodescrição 

realizada como satisfatória no/para conhecimento da imagem trabalhada.  

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido desses participantes foram 

adaptados em braille
31

. Além disso, ofertamos a cada participante uma coletânea de 

textos sobre inclusão e currículo escolar, e pensando em atender às expectativas de 

todos participantes, essa coletânea foi organizada em um CD-ROM intitulado A prática 

curricular em foco, sendo essa iniciativa bastante elogiada, não apenas pelos 

professores com deficiência visual, mas pelos demais professores e pela intérprete de 

Libras. No seguimento, uma reprodução da capa do CD: 

 

                                                           
31

 Para adaptação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contamos com o auxílio do 

Laboratório de Acessibilidade (LA) localizado na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da UFRN. O 

LA tem o objetivo de garantir o direito às pessoas com Necessidades Educacionais Especiais a 

acessibilidade à informação e condições de acesso ao conteúdo didático necessário a sua formação 

acadêmica e segue as diretrizes administrativas da BCZM e do técnico-financeiro da Comissão 

Permanente de Apoio a estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE). 
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Quadro 04: Capa do CD A prática curricular em foco. Fonte: acervo da pesquisadora. 

 

Essa participação também trouxe implicações para as discussões desenvolvidas 

durante a formação, principalmente quando se voltavam para as questões mais 

subliminares como: atitudes de respeito às diferenças e o combate a posturas 

discriminatórias. Ouvir da própria pessoa com deficiência suas experiências e formas de 

ser e estar no mundo, sobretudo no que tange a sua escolarização, trouxe relevantes 

contribuições ao GCEI e, em alguns momentos, evidenciou nossas dificuldades, ou 

estranhamentos ao lidarmos com a deficiência. 

 

Falar sobre experiências com a deficiência quando temos 

cursistas que vivem o cotidiano de pessoas com 

deficiência é deveras diferente. No encontro de hoje, um 

professor repetia a frase comumente pronunciada ao 

exemplificarmos as dificuldades da família ao receber a 
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notícia sobre a chegada de um filho com deficiência. Ele 

dizia: „O pai/mãe não idealiza ter um filho com deficiência 

e quase sempre precisa administrar o luto por não ter o 

filho esperado.‟ A frase, tão natural, poderia ter 

repercutido impacto para pessoas com deficiência.  Dos 

dois professores cegos, um já nasceu cego. No mesmo 

encontro passou a se interessar pela reação dos pais ao 

terem filhos com deficiência. Talvez isso o tivesse 

incomodado, ou tivesse sido „convidado‟ a pensar pela 

primeira vez sobre o assunto (Diário de campo da 

pesquisadora, 30/4/2013). 
 

 

Outrossim, os diálogos sobre nossas formas de lidar com a deficiência foram 

enriquecidos com as participações, em especial, dos dois professores com deficiência, 

ao relatarem situações corriqueiras nas quais os medos e/ou preconceitos de pessoas 

sem deficiência acabam por criar situações constrangedoras, ou nenhum pouco 

positivas. 

Ainda no Encontro do dia 30 de abril, o professor de História, José, defendia a 

escolarização dos estudantes com deficiência em Instituições Especiais. O professor 

Júnior lembrou então que não há mais escolarização nessas Instituições, perguntando 

em seguida de forma incisiva:  

– Professor, quantos anos o senhor tinha quando fez 6º 

ano?  

–„ 11 anos. 

– Pois é. Quantos anos têm os estudantes com deficiência?  

[Silêncio] 

–É por isso que eles estão aqui!  

O professor acenando positivamente com a cabeça: – É 

verdade! (Diário de campo da pesquisadora, 30/4/2013). 

 

Nesses e em outros debates, os professores com deficiência lembravam as 

dificuldades enfrentadas em pontos de ônibus e em outros locais públicos. Quando 

vítimas de piadas de mau gosto, faziam trajetos errados, ou permaneciam sozinhos, 

mesmo quando na presença de outras pessoas, pois estas preferiam o silêncio a assumir 

sua presença e, quem sabe, ter de oferecer algum suporte/ajuda à pessoa cega. Talvez o 

contato com a pessoa com deficiência visual o colocasse numa situação desconcertante, 

ou conflitante sobre como agir. Outros, talvez, fizessem „testes‟ sobre a capacidade do 

cego em perceber a presença do outro. Esses relatos foram confrontados pelos 

participantes ao reconhecerem suas dificuldades em lidar com a cegueira. 
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A presença dos professores Pablo e Júnior, a convivência e a falta de informação 

sobre a deficiência também podem ter interferido na maneira de os professores 

externarem suas concepções acerca da deficiência. Afirmar que todos nós possuímos 

uma deficiência foi a forma encontrada para não adotar uma atitude preconceituosa 

frente aos colegas e aos estudantes. Reconhecer-se também como uma pessoa com 

deficiência, tal como argumentado pelos professores no encontro do GCEI do dia 30 de 

maio de 2013, é admitir que todos possuímos déficits e ao fazê-lo, minhas atitudes não 

são, por conseguinte, discriminatórias, antes politicamente corretas. Contudo, é 

importante refletir que as supostas “deficiências” de todos não os faz vivenciar atitude 

discriminatória em seu cotidiano. 

 

Problematizamos com os professores o fato de que 

apresentar tais dificuldades, ou mesmo 

impossibilidades/restrições temporárias não nos impõe 

essa condição de vida, porém os professores continuaram 

considerando a condição de todos serem deficientes. 

Aparentemente, o fato de ter dois colegas com deficiência 

e considerá-los como únicos, não parecia algo adequado 

para o convívio com esses colegas (Diário de campo da 

pesquisadora, 31/5/2013.) 

 

 

No encontro de reposição do dia 23 de setembro
32

 a discussão sobre todos 

possuirmos uma deficiência encontrou solo fértil com a presença dos professores cegos: 

 

Ao discutir a frase “Todos nós possuímos uma 

deficiência”, a professora Raquel lembra que quando 

chegou à escola, disse aos alunos que ela também tinha 

uma deficiência. O professor Júnior questionou: “por 

que?” Ela respondeu: “porque eu uso óculos”. Ele 

retrucou: “quer trocar? Eu uso óculos e você fica cega?” 

(Diário de campo da pesquisadora, 23/9/2013. Encontro de 

reposição do GCEI). 

 

A “brincadeira” pode retratar bem a tentativa em normalizar
33

 a deficiência, 

talvez com o intuito de mostrar às pessoas com deficiência que não os discriminamos, 

                                                           
32

 No desenvolvimento do GCEI com o objetivo de proporcionar a participação de professores impedidos 

de frequentarem os encontros, devido ao exercício profissional de outros vínculos empregatícios, dentre 

outros motivos, proporcionamos encontros de reposição conforme sua disponibilidade e interesse. Mais 

adiante falaremos um pouco mais sobre esse aspecto.  
33

 Termo importante ao contexto da Educação Especial comumente interpretado como a noção de tornar 

“normais” as pessoas com deficiência. Todavia, na historicização do campo de estudos da Educação 

Especial, a normalização, como princípio, partia do pressuposto de que toda pessoa com deficiência teria 
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ou que também não somos perfeitos, como se o discurso travestisse uma espécie de 

aproximação à pessoa com deficiência. O fato de ninguém desejar “trocar os óculos pela 

deficiência” pode demarcar o que é viver a deficiência, algo sentido apenas por quem a 

possui e não ser um objeto de desejo para os demais. 

Também observávamos a constituição dos grupos no GCEI quando fazíamos 

atividades coletivas. Nem sempre professores cegos eram convidados a participar e, em 

alguns momentos, ajudávamos a organizar os agrupamentos para que estes também 

fossem contemplados, antes de situações constrangedoras se instalarem. Essas situações 

também observadas com os estudantes cegos da turma do 9º ano C e seus colegas e 

problematizadas com os professores no GCEI eram revividas em nossos encontros. Os 

professores se posicionavam contrários a essa atitude, diziam tentar equalizar em suas 

salas de aula, porém comumente a reproduziam.  

 

O professor Pablo fala da dificuldade de interação entre os 

alunos cegos e videntes. “Os cegos da escola do nono ano 

só interagem entre si, não interagem com os outros 

colegas”. Diz ele (Diário de campo das colaboradoras, 

9/7/2013. Registro da observadora Júlia).  

 

Para além de discursos politicamente corretos (SKLIAR, 2003), incluir a pessoa 

com deficiência diz respeito as nossas práticas e de como se (des)velam em nosso 

cotidiano. Contar com a presença dos professores cegos em nossos encontros nos 

possibilitou confrontar nossos próprios receios, ou dificuldades quando na interação 

com esses professores, afora nossas afirmações simpatizantes sobre a deficiência. 

Consideramos este aspecto enriquecedor, em especial nas articulações realizadas entre 

teoria e prática, como discutiremos mais a seguir. 

Sobre a participação dos professores com deficiência visual, acresce-se o dado 

de que dos 17 estudantes com deficiência matriculados na Escola Estadual Despertar no 

ano letivo de 2013
34

, 12 (79% dos estudantes com deficiência) possuem deficiência 

visual, sendo oito cegos e quatro com baixa visão, e apenas cinco, o que corresponde a 

21% do número total de estudantes com deficiência, apresentam outras deficiências 

(surdez, deficiência física, deficiência intelectual e deficiência múltipla). Suas 

participações, portanto, eram conteúdo recorrente na fala dos professores e, 

                                                                                                                                                                          
o direito a experienciar um estilo de vida normal para a sua cultura. Normalizar as condições de vida para 

pessoas com deficiência, e não criar condições para que pessoas com  deficiência passassem a ser vistas 

como “normais” (FERREIRA; GUIMARÃES, 2003; MENDES, 2006). 
34

 O quadro de estudantes com deficiência pode ser visualizado nas páginas 171 e 172.  
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consequentemente, amplamente discutido em nossos encontros, embora  fosse ponto 

comum não verem dificuldade na inclusão desses estudantes. 

Esse e outros dados foram foco dos diálogos com os professores e a intérprete de 

Libras da Escola Estadual Despertar. O fato de constituírem a maior parte da matrícula 

da escola e ainda de terem sido a primeira experiência com a inclusão escolar nas 

turmas do 6º ao 9º ano contribuiu para que as características de estudantes com 

deficiência visual fossem generalizadas aos demais, dificultando perceber outras 

especificidades, comuns a qualquer ser humano, mesmo quando consideradas apenas as 

necessidades desse grupo. 

Embora não houvesse estudantes com deficiência nos anos iniciais do ensino 

fundamental, contar com a adesão das professoras do 2º ao 5º ano permitiu confrontar 

falas dos professores que já trabalharam com estudantes com deficiência, dos que 

trabalhavam com eles–durante o desenvolvimento da pesquisa– e daqueles que ainda 

não obtiveram experiência com tais alunos. 

A necessidade de problematizar o currículo escolar da Escola Estadual Despertar 

avolumou o nosso desafio, no sentido de partirmos do princípio da realização dos 

encontros de formação com toda a escola, com os professores em suas diferentes 

funções (direção, coordenação, Sala de Recursos Multifuncionais, Sala de Leitura e 

professores em readaptação funcional). Funcionando nos dois turnos (matutino e 

vespertino) e com turmas do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, a Escola Estadual 

Despertar contava com um total de 31 professores e 1 intérprete de Libras. Nem todos 

os professores lidavam diretamente com estudantes com deficiência em suas turmas, 

porém convergimos sobre a importância da participação de todos, e assim começamos a 

enfrentar os primeiros percalços de nosso itinerário. 

Os encontros ocorreram conforme a disponibilidade de horários/dias da Escola 

Estadual Despertar. Interessados no desenvolvimento da proposta, os gestores (diretor e 

vice-diretora), junto com o coordenador pedagógico geral e o sob o consenso dos 

demais professores, apresentaram um cronograma de datas nas quais eram realizadas as 

avaliações discentes, ficando o segundo horário livre para a realização dos encontros.  

Como sabemos, são escassos os momentos de investimento na formação em 

serviço, de professores sobrecarregados em quantidade de vínculos escolares, turmas e 

estudantes. A cada dia estão mais atarefados de atividades, como a atualização dos 

diários eletrônicos, a elaboração de provas, participação nas reuniões com os pais, 

planejamento, entre outros. Assim, há uma resistência provocada pela própria 
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desvalorização docente e pelo descrédito na possibilidade de mudança. Contudo, 

sabemos que há muito mais no fazer docente, pois “[...] efetivamente, para além de 

todas as habilidades a por em prática, ser professor é uma maneira particular de ser no 

mundo” (MEIRIEU, 2006, p. 13). O autor resgata o sentido da reflexão na ação ao 

afirmar: 

 

Nesse aspecto, não existem apenas professores do ensino superior que 

são „professores-pesquisadores‟: todo professor do ensino 

fundamental pode ser – deve ser – um pesquisador sobre seu próprio 

ensino. Alguém que questiona permanentemente os saberes que 

ensina. Alguém que escapa, ao mesmo tempo, à preguiça expositiva e 

ao enquistamento repetitivo. Formar-se, em formação inicial e 

continuada, não significa outra coisa: pesquisar, construir, analisar, 

confrontar, com colegas e com especialistas, situações de 

aprendizagem (MEIRIEU, 2006, p. 43-44). 

 

Superar o desânimo que acomete boa parte dos professores cansados de sua 

labuta e da desvalorização profissional expressa, dentre outros modos, por meio de 

baixas remunerações, foi o primeiro desafio encontrado. Assim, após as negociações 

com o diretor, vice-diretor e coordenador administrativo da escola, demos início ao 

GCEI no dia 18 de abril de 2013. A intenção em colaborar com a ação docente por meio 

das problematizações do currículo escolar começou a tomar forma nas vozes de seus 

principais representantes, os professores e a intérprete de Libras da Escola Estadual 

Despertar.  

A dinâmica do curso evidenciou as dificuldades de alguns professores e da 

intérprete de Libras em participar dos encontros do GCEI. Assim, desencadeamos 

encontros denominados de reposição para todos os interessados. Essa solução também 

demandou um empenho da pesquisadora e dos professores interessados na 

disponibilização de outros dias para a realização dos encontros. Participaram desses 

encontros profissionais que chegaram à Escola Estadual Despertar com o GCEI já em 

andamento, como foi o caso da profa. Raquel e da intérprete de Libras, Diná, e 

professores com vínculos em outras redes de ensino, como o caso do professor de 

História, Miguel. 

Outra especificidade do GCEI, portanto, foi a carga horária reservada para os 

encontros. Após as reuniões realizadas com a equipe gestora, a solução encontrada foi 

utilizar o tempo posterior às avaliações discentes. Em sua quase totalidade, os encontros 

aconteceram após essas avaliações, num período de duas horas. Esse período 

costumeiramente utilizado pelos professores para correção das provas, ou mesmo como 
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possibilidade de finalização das atividades profissionais antes do horário previsto, foi, 

aos poucos, incorporado pelos profissionais como o espaço destinado à formação 

docente. Alguns registros do Diário de campo ilustram a permanência dessas reuniões 

mesmo durante a realização do GCEI: 

 

Em reunião na secretaria da Escola Estadual Despertar, o 

diretor Jean, a vice-diretora Priscila, o coordenador 

pedagógico Júnior, a coordenadora do turno matutino 

Marli e eu discutíamos sobre a necessidade de realizar 

dois dias inteiros para a formação. O coordenador Júnior, 

então, lembrou ao diretor sobre a necessidade do encontro. 

O diretor Jean reafirmou o combinado, acrescentando que 

disponibilizaria almoço para os participantes. Ficaram 

acordadas as datas do dia 09 de setembro para discussão 

do PPP e o dia 21 de outubro para realização dos ateliês 

(Diário de campo da pesquisadora, 28/8/2013). 

 

Reuni-me com o professor Jefferson para tratar sobre 

assuntos concernentes à formação na Escola Estadual 

Despertar. Falamos sobre o encontro para discussão do 

PPP e a forma de disponibilizar atestados para os 

participantes. Outro ponto discutido foi a entrega do 

material Continuum para os professores que ainda não 

receberam. O professor assegurou a entrega do material 

para todos os participantes. Depois conversamos sobre as 

faltas dos professores nos encontros do GCEI. Após 

conversarmos, decidimos que os professores com 

encontros pendentes receberão declarações 

correspondentes aos encontros cursados. Apenas os 

professores com aproveitamento de 100% de participação 

receberão os certificados (Diário de campo da 

pesquisadora, 20/8/2013. UFRN). 

 

Quanto às negociações para a realização do GCEI e para a utilização dos dois 

horários posteriores à avaliação, é importante falar sobre o trabalho de conquista 

realizado, afinal, o uso desse espaço nos diz de “invasão” a uma organização escolar há 

algum tempo incorporada à rotina desses profissionais. Além disso, planejar encontros 

para discussões sobre o currículo escolar, com temáticas diluídas num “conta-gotas de 

formação” acresceu nossos desafios ao elaborar objetivos plausíveis de serem atingidos 

num curto espaço de tempo, ou atividades a ser complementadas nos encontros 

posteriores, sem uma possível interrupção da discussão, bem como formas de dinamizar 

a participação dos diferentes envolvidos a fim de não comprometer as profícuas 

discussões estabelecidas. A questão era: como abordar as necessidades e os temas 



74 

 

indicados pelos professores e pela intérprete de Libras por meio de suas participações, 

ou mesmo das avaliações realizadas, em tão curto espaço de tempo, sem perder de vista 

o objetivo da pesquisa?  

Esse foi um dos dilemas enfrentados no desenvolvimento do GCEI. A fim de 

organizar pautas e respectivos objetivos sem comprometer a continuidade da temática 

apresentada, escolhemos em cada encontro uma estratégia, ou um recurso (história, 

imagem, situação-problema, mito, frase de um autor etc.)
35

 que fosse ao mesmo tempo 

descontraído e estivesse diretamente ligado ao propósito do encontro. Apesar de ter 

exigido um nível maior de criatividade, isso nos possibilitou fazer os devidos acordos 

teórico e metodológicos e assim promover discussões mais condizentes com os 

objetivos definidos.  

Especificidades a ser observadas em quaisquer propostas de formação também 

receberam merecida atenção no GCEI. A frequência irregular dos participantes exigiu a 

retomada dos encontros anteriores no início de cada planejamento: 

 

O encontro iniciou-se às 9:45. A pesquisadora discutiu um 

pouco sobre os encontros anteriores para só então 

apresentar a pauta do encontro de hoje (Diário de campo 

das colaboradoras, 29/4/2013. Registro da estudante Júlia). 

 

O encontro iniciou às 9:40. A pesquisadora retomou o 

encontro anterior e depois apresentou a pauta do encontro 

de hoje. Só então, a pesquisadora contou a história de Ruth 

Rocha e deu início ao planejamento do dia (Diário de 

campo das colaboradoras, 20/4/2013. Registro da 

estudante Júlia).  

 

Aos poucos os professores foram chegando. Um deles 

estava bem exaltado questionando um caso de um aluno 

que o impedia de dar aula, devido ao seu comportamento. 

Após intermediar o desabafo do professor, a pesquisadora 

deu início ao encontro, falando sobre a Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva e retomando brevemente o encontro anterior 

(Diário de campo das colaboradoras, 16/5/2013. Registro 

da estudante Cláudia). 

 

 

Os registros das estudantes Cláudia e Júlia ratificam a retomada dos encontros 

anteriores sempre ao início dos encontros formativos. No âmbito das políticas de 

                                                           
35

 Outros exemplos de organização didática podem ser visualizados diluídos no presente capítulo. 
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formação docente, a falta de tempo na rotina escolar para a realização de propostas de 

formação continuada com todo o grupo escolar ainda constitui um desafio. Uma das 

maiores dificuldades é a indisponibilidade de tempo de alguns professores do 6º ao 9º 

ano. Esses professores atuam em outras escolas estaduais, municipais e/ou particulares e 

por isso nem sempre puderam participar do GCEI. 

Há que se considerar também que chegar à escola e propor uma formação 

continuada
36

 e, mais especificamente, adentrar as discussões sobre (im)possibilidades na 

escolarização de estudantes com deficiência é um desafio. Afinal, aceitar o estranho 

como professor pesquisador e ainda ser confrontado sobre suas próprias práticas na 

aceitação desses estudantes é deveras ameaçador. Nesse sentido, tanto o trabalho 

anterior desenvolvido pelo professor Dr. Jefferson Alves (o que inclui nossa 

apresentação ao campo de pesquisa) quanto nossa já mencionada experiência docente 

durante 24 anos na educação básica, sendo 13 anos dedicados à formação docente na 

área de educação especial, contribuíram para que os colegas nos autorizassem como 

atender aos “requisitos” para/no desenvolvimento do GCEI. 

Ocorre que essa “autorização” não se traduz por meio explícito, ou de um 

registro escrito de seus participantes. É no dia a dia, no contato com esses sujeitos, por 

meio de olhares e gestos, bem como na forma como somos recebidos na sala dos 

professores durante os intervalos, ou em suas salas durante as observações, na demora 

ou rapidez de se dirigirem até a sala onde ocorria o GCEI, nas justificativas para as 

ausências, ou na necessidade de sair mais cedo dos encontros, ou seja, de maneira 

subliminar, assimilávamos a tal autorização. 

Esse trabalho desafiador nos diz também de conquista e de sutileza ao 

esclarecer, por exemplo, alguns conceitos prévios dos participantes. No início de nossa 

pesquisa ouvíamos muitas vezes, por exemplo, a expressão surda-muda para designar a 

estudante surda. De início nos reservávamos a utilizar a expressão correta em nossos 

pronunciamentos logo após a emissão da palavra, pois considerávamos a importância de 

                                                           
36

 A formação continuada de professores é “toda intervenção que provoca mudanças no comportamento, 

na informação, nos conhecimentos, na compreensão e nas atitudes de professores em exercício” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 115). Reconhecemos os limites de nossa pesquisa, contudo consideramos suas 

implicações na formação de professores em exercício, em especial na informação, compreensão e 

conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do GCEI. Algumas mudanças também foram 

identificadas, e embora com pouca expressividade, se considerarmos o número total de participantes e os 

que demonstraram alguma mudança de atitude durante o desenvolvimento da pesquisa (aspecto 

identificado tanto no GCEI, quanto nas observações em sala de aula), estas também denotam implicações 

da intervenção realizada na prática de alguns desses professores e da intérprete de Libras, como veremos 

nesta tese.  
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não coibir a fala de nenhum professor, ou transmitir certa arrogância de conhecimento. 

Apenas no encontro do mês de julho, no dia 9, quando já nos sentíamos mais próximas 

ao grupo, corrigimos de forma direta a utilização da expressão e de forma coletiva 

lembrávamos o quanto sempre podemos aprender com/na educação especial. 

 

Os professores falam sobre os alunos surdos-mudos e 

Marcia explica que não são mudos, apenas surdos! (Diário 

de campo das colaboradoras, 9/7/2013. Observação da 

estudante Júlia). 

 

Aos poucos garantimos um espaço de confiança no GCEI. Também é importante 

demarcar a seriedade imbricada num processo de formação como os definidos no 

contexto da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Ficamos a pensar em nossa imbricação, 

pois embora não fôssemos responsáveis pela (s) mudança (s) identificada (s) na Escola 

Estadual Despertar, ocupamos um papel de conhecedores da educação especial. Nisso 

reside um grande comprometimento, pois distorções nos entendimentos acerca da 

deficiência podem/poderiam ser referenciados pelos professores e pela intérprete de 

Libras, como conteúdo garantido pela UFRN, na pessoa da pesquisadora, sua 

orientadora e dos demais colaboradores da pesquisa.   

É preciso ter muita clareza e ajudar os professores a refletirem sobre a situação 

de aprendizagem e desenvolvimento de diferentes estudantes com cautela e prudência. 

Outro aspecto considerado no GCEI foi a evidência: embora a educação 

especial/inclusiva seja tão discutida em diferentes âmbitos acadêmicos, esse é ainda um 

conteúdo relativamente novo, principalmente para os professores do 6º ao 9º ano. 

Estes foram os aspectos mais evidentes e particulares do GCEI. Antecipá-los 

pode facilitar o entendimento de como organizamos e analisamos seus dados mais 

relevantes, bem como elencar as principais contribuições dos debates teóricos 

existentes.  

Para o entendimento de como desenvolvemos o GCEI com os sujeitos da Escola 

Estadual Despertar, consideramos a importância de alargar a compreensão sobre a 

formação docente, cujo tema, apesar de recorrente, ainda não foi suficientemente 

enfrentado no âmbito das políticas públicas brasileiras: 

 

 

A necessidade de uma política global de formação e valorização dos 

profissionais da educação que contemple de forma articulada e 

prioritária formação inicial, formação continuada e condições de 

trabalho, salários e carreira, com a concepção sócio-histórica do 



77 

 

educador a orientá-la, faz parte das utopias e do ideário de todos os 

educadores e das lutas pela educação pública nos últimos 30 anos 

(FREITAS, 2007, p. 143). 
 

 

A conquista de condições de trabalho compatíveis à profissionalização do 

trabalho docente e à valorização do magistério permanece como objetivo não alcançado 

e como agenda permanente de nossas lutas nos últimos anos. Nesse mesmo texto, ao 

versar sobre as condições perversas, historicamente degradantes da educação e da 

profissão docente em nosso país, a autora indica condições (de vida e produção da 

existência dos educadores na escola pública, mazelas das condições materiais de 

infraestrutura e funcionamento da instituição educativa) como dispositivos restritivos 

das formas mais avançadas de construção e produção do conhecimento. Além disso, 

apresenta-as como coadjuvantes na produção das formas atuais de exclusão dos 

estudantes no acesso ao conhecimento e formação omnilateral almejados (FREITAS, 

2007). 

Reconhecer as implicações das condições de trabalho inerentes à atuação de 

diferentes profissionais da educação é um importante passo para o cuidado sobre a (não) 

responsabilização do professor pelo (in) sucesso de sua(s) prática(s). Nessa vertente, 

autores discutem a formação docente para a educação básica sob o cunho ético e 

político de enfrentamento às condições de exercício profissional (VIEIRA, 2007; 

ARROYO, 2007; OLIVEIRA, 2007) e apresentam, ainda, importantes considerações, a 

exemplo do afastamento dos professores de sua categoria profissional enquanto coletivo 

e a consequente individualização dos processos educativos (FREITAS, 2007). Nesse 

sentido, abrir às portas ao trabalho colaborativo pode anunciar um desafio deveras 

exaustivo. 

As concepções de formação docente brasileiras se refletem em diferentes 

momentos históricos, com evidências e objetivos singulares. Em estudo realizado sobre 

o tema, Pereira (2000) rememora o fato de este passar a ser destaque em 

seminários/eventos sobre educação no país, especialmente no final da década de 1970 e 

início da década de 1980, quando se discutia a reformulação dos cursos de Pedagogia e 

demais Licenciaturas. 

Os anos 1970 são marcados como a década do treinamento do técnico em 

educação, haja vista a forte influência da psicologia comportamental e da tecnologia 

educacional e a supremacia do professor como organizador dos componentes do 

processo de ensino-aprendizagem rigorosamente planejado para garantir resultados 
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instrucionais eficazes e eficientes. Na década de 1980 surge o movimento de rejeição e 

crítica à tecnologia educacional e mais enfaticamente à suposta neutralidade da 

educação, que se pressupunha isolada e desvinculada dos aspectos político-sociais. “A 

denúncia da crise educacional brasileira e a concomitante defesa de melhores condições 

de trabalho e salários dignos para o magistério aparece com frequência nos textos sobre 

formação de professores” (PEREIRA, 2000, p. 18). 

Em uma das atividades do GCEI, encontramos registros relativos à formação 

inicial de dois professores: 

A formação era mais voltada aos objetivos do 

planejamento e a questões técnicas. Não tínhamos uma 

preparação sobre como lidar com esses estudantes que a 

gente tem discutido aqui na formação (Atividade Extra, 

professor de Arte, Luís).  

 

Durante toda minha formação e até na minha graduação na 

década de 80, não foi possível discutir a educação 

especial. Depois a rotina na escola dificulta a gente 

participar de cursos e essa é uma área que eu necessito 

aprender (Atividade Extra, professora do ensino 

fundamental I, Juliana).  

 

Apenas a partir da década de 1980, as discussões sobre a formação docente 

recaem sobre as condições de trabalho do professor e, para Pereira (2000, p. 24-25), são 

atravessadas pelo descaso do próprio profissional ao exercer o magistério com 

insatisfação: 

 

[...] Essa situação funcional e esse regime de trabalho, somados aos 

baixíssimos salários, geram insegurança e desmotivação. Essa 

insatisfação, por sua vez, dificulta a busca de um aperfeiçoamento por 

parte do professor. A dificuldade de participação em cursos de 

especialização e aperfeiçoamento dá-se em função da falta de 

incentivo, apoio, interesse e, mesmo, „tempo‟ para isso. 

 

As questões salariais também apresentaram interferências no desenvolvimento 

de nosso estudo. De início, é considerável a influência na adesão ao Curso pelo objetivo 

de assegurar uma gratificação profissional. Durante o desenvolvimento do GCEI 

veiculou-se a informação de que, para os professores da rede estadual de ensino, não 

haveria gratificação/acréscimo salarial quando na conclusão do curso. O benefício 

valeria apenas para os professores também atuantes na rede municipal de ensino. Por ser 
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a Escola Despertar uma escola estadual, tal informação fez com que os professores 

verbalizassem frases como:  

Estou participando por vontade própria, mas o estado não 

vai dar nada pra gente. Não vamos receber nenhuma 

gratificação por isso (Intervalo, sala de professores. Diário 

de campo da pesquisadora, 6/8/2013. Fala da professora de 

Língua Portuguesa: Paula).  

 

A fala expressa um dos fatores intervenientes na participação dos profissionais 

da educação em propostas de formação. Numa conjuntura marcada por frágeis 

condições de exercício profissional docente, estratégias de valorização docente podem 

servir de incentivo à participação desses profissionais. Contudo, há mais no fazer 

docente que o próprio aviltamento salarial, como veremos nas discussões posteriores. 

A década de 1980 anuncia o início de uma discussão a perdurar até os dias 

atuais, sobre a relação entre teoria e prática. Em contraposição ao modelo da 

racionalidade técnica, a forte influência das contribuições de Schon (1992) incide sobre 

a figura do professor pesquisador, aquele a refletir na ação e se tornar um pesquisador 

no contexto prático. A capacidade de formar profissionais para enfrentar situações 

singulares, instáveis, incertas passa a ser a tônica do discurso incorporado no Brasil e 

em outros lugares do mundo (PIMENTA, 2008). 

O destaque à figura, ou ao protagonismo do professor, entretanto, merece 

cuidados devidos. A banalização da perspectiva da reflexão, certa individualização desta 

reflexão como suficiente para resolução dos problemas da prática e até um modismo na 

apropriação indiscriminada do termo professor pesquisador requerem merecida análise. 

Não é nosso objetivo, neste texto, esgotar essa discussão, porém compreendê-la sob o 

ponto de vista de sua(s) interferência(s) no desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Segundo Contreras (2012, p. 132):  

 

O professor, como pesquisador de sua própria prática, transforma-a 

em objeto de indagação dirigida à melhoria de suas qualidades 

educativas. O currículo, enquanto expressão de sua prática e das 

qualidades pretendidas, é o elemento que se reconstrói na indagação, 

da mesma maneira que também se reconstrói a própria ação. 

Experimenta-se com a própria prática com o objetivo de melhorar sua 

qualidade, e esta experimentação proporciona novos critérios 

curriculares, bem como novas experiências para os docentes.  
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A transformação da prática em objeto de indagação também norteou a 

perspectiva metodológica do GCEI, como desafio à participação dos professores e da 

intérprete de Libras. A relação entre teoria e prática, assunto relevante à educação, 

requer clareza sobre seus enviezamentos no contexto da pesquisa realizada. Ainda nos 

parece um desafio fazer com que saberes teóricos se articulem concomitantemente aos 

saberes da prática, em constante ressignificação: 

 

O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise 

para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, 

organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá 

uma atividade docente, para neles intervir transformando-os. Daí é 

fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais 

nas quais o ensino ocorre e de como nessas mesmas condições são 

produzidos os fatores de negação da aprendizagem (PIMENTA, 2006, 

p. 26). 
 

 

A reflexão coletiva é indicada como possibilidade para criar condições de 

mudança institucional e social. Ou seja, as condições de trabalho não podem servir de 

estagnação à proposta educacional. É preciso exercer formas de contravenção à lógica 

estabelecida. Mais uma vez, o trabalho colaborativo-crítico, a necessidade de pensar 

coletivo e criticamente sobre experiências de profissionais em exercício, coloca-se 

como uma premência à escola e seus partícipes. 

Desse modo, repensar a função do ensino superior e efetivamente contribuir com 

a educação básica permanecem como desafio às universidades: 

 

Estamos certos de que os pontos por nós levantados já vêm sendo 

discutidos pelos que lutam pela qualidade do ensino de nossa 

universidade e de nossa escola. Nossa intenção, ao retomá-los, foi 

salientar a lacuna que nos parece existir entre o que vimos teorizando 

e o modo como os professores da escola pública vêm trabalhando em 

suas salas de aula. Essa lacuna talvez decorra, ao menos em parte, de 

estarmos, os que treinamos professores, mais „falando sobre o que 

deveria ser feito‟ do que „fazendo o que deveria ser feito‟ pelo futuro 

docente (MOREIRA, 2011, p. 52. Grifos nossos). 
 

 

Constatações similares haviam sido anunciadas por Garcia(2011). Inquietações 

como: “Será que nossas pesquisas contribuem para melhorar a escola? Será que o que 

escrevemos ajuda efetivamente às professoras e professores que estão nas salas de aula 

enfrentando todas as dificuldades para que seus alunos aprendam?” (GARCIA, 2011, p. 

19). O comprometimento com a escola se caracteriza como propulsor das discussões 
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apresentadas na obra e nos sugere a intensificação muito mais do diálogo com a escola 

do que sobre esta e os que lá estão. 

As contribuições teóricas indicam a necessidade de nos aproximarmos da escola 

e com ela refletirmos coletivamente sobre seus principais desafios. É na efervescência 

dos fatos, no corre-corre durante os intervalos, nas aulas, classes superlotadas, número 

significativo de estudantes com deficiência por turma, nas reuniões e apresentações 

culturais, nos diálogos pelos corredores [...] que situações inusitadas sobre como lidar 

com aspectos pedagógicos e culturais vêm à tona e merecem análises correspondentes. 

Dessa alegação depreende-se a necessidade em realizarmos propostas de formação no 

próprio espaço escolar para com esse espaço produzir o movimento da reflexão na ação. 

 

 

Não é fácil, porque a prática, a rotina é intensa. E se a 

gente não conseguir garantir esse espaço é muito pior. Por 

isso é que eu não perco as oportunidades de formação, 

pois não dá pra a gente pensar e decidir tudo sozinho 

(Diário de campo da pesquisadora, 25/9/2013. Fala da 

professora dos anos iniciais, Aurilene).  

 

 

A fala da professora Aurilene dos anos iniciais do ensino fundamental endossa 

nossa necessidade em promover os espaços de Colaborar-Ação no contexto da Escola 

Estadual Despertar e de estender as contribuições de nossa investigação ao campo de 

estudos acerca da formação docente, especificamente as políticas de valorização do 

magistério na promoção e garantia de condições de investimento na formação inicial e 

continuada.  

Resumidamente, o histórico sobre a formação docente no Brasil comprova a 

existência de posições contrárias e hegemônicas na formação de professores: as 

baseadas no modelo da racionalidade técnica e as baseadas no modelo da racionalidade 

prática ou no modelo da racionalidade crítica. Segundo Pereira (2007, p. 253), “Tais 

modelos e paradigmas orientam práticas e políticas de formação docente no Brasil e em 

vários outros países do mundo”. Ainda segundo o autor, os modelos de formação mais 

difundidos são os imbricados à racionalidade técnica. Nesse modelo, a prática 

educacional se baseia na aplicação do modelo científico para resolução dos problemas 

técnicos (PEREIRA, 2007). 
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Por sua vez, os modelos práticos de formação docente defendem a prática não 

reduzida ao controle técnico e procuram superar as barreiras decorrentes do modelo 

positivista de formação de professores. Entretanto, “Organizações internacionais 

conservadoras, incluindo o Banco Mundial, têm recentemente apropriado o discurso da 

racionalidade prática para manter seu controle sobre os programas de formação de 

professores” (PEREIRA, 2007, p. 259). Isso faz com que incorporemos ao discurso 

mais facilmente a retórica de reflexão na ação, porém não efetivamente vivenciemos 

esta concepção (CONTRERAS, 2012). 

Já os modelos críticos de formação docente defendem uma perspectiva política 

sobre o levantamento de problemas. Nos modelos anteriores, ora se enfatiza os 

objetivos complexos da educação contemporânea com o devido reconhecimento técnico 

sobre métodos de ensino, ora predomina a autonomia dos profissionais com a requerida 

deliberação prática. Em suma, existem pesquisadores positivistas ou objetivistas da 

educação e aqueles interpretativistas, ou subjetivistas(CARR; KEMMIS, 1986).  

No modelo crítico de formação, impõe-se o desafio de, a partir do 

reconhecimento do cunho objetivista do modelo técnico e do subjetivista do modelo 

prático, vislumbrar as possibilidades de transformação, ou seja, de efetivamente propor 

intervenções críticas a uma dada realidade social. 

Apresentadas notas sobre as propostas de formação docentes brasileiras e suas 

concepções norteadoras, cabe-nos indagar acerca das imbricações do contexto 

compartilhado com o campo da educação especial. Como demarcado no início deste 

capítulo, os aspectos concernentes à formação docente na/para área de educação 

especial não estão desarticulados do campo da educação em seu sentido macro, pois “as 

mudanças na formação dos professores da Educação Básica e de professores de 

Educação Especial fazem parte do mesmo conjunto de medidas políticas e não devem 

ser pensadas em separado” (GARCIA, 2011, p.74). No entanto, para fins de 

entendimento, haja vista esse campo de estudo haver se constituído em muitos 

momentos de forma particularizada pelas evidentes origens históricas de segregação e 

assistencialismo, cumpre-nos identificar na literatura existente evidências sobre como se 

organizaram também as propostas de formação docente para o trabalho com a educação 

especial. 

Para Garcia (2011), com base nos estudos realizados no campo da educação 

especial, é possível trabalhar com a hipótese da manutenção do modelo hegemônico de 

educação especial, “aquele que privilegia um modus operandi clínico, com um foco 
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especializado, em desequilíbrio com os processos pedagógicos e que se desenvolve de 

maneira paralela, com certa autonomia, em relação à escolarização formal” (GARCIA, 

2011, p. 66. Grifos da autora). 

A mudança de foco do cunho médico para o educacional teve início com a 

necessidade de construção de um conhecimento para o qual a dimensão biológica não 

explicava os caminhos do desenvolvimento e aprendizagem das pessoas com 

deficiência. Pessoti (1984) é uma das obras acerca da deficiência mental
37

 a destacar 

como a ciência no século XVIII se mantinha dominante para explicação da deficiência, 

com exacerbada ênfase ao cunho patológico (TEZZARI; BAPTISTA, 2011). Todavia, 

há evidências da continuidade desse modelo ainda na contemporaneidade, nas propostas 

governamentais, haja vista a organização e desdobramentos do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) em cada escola com suas dificuldades em se fazer na 

forma de um projeto articulado com as classes comuns de ensino (JORDÃO, 2013). 

Em consequência, o currículo é discutido sob o ponto de vista das incapacidades 

dos estudantes com deficiência, ou da delegação de responsabilidades da educação 

desses estudantes aos professores especializados. Isso denota o empobrecimento na 

organização do trabalho pedagógico em cada escola (GARCIA, 2011). 

É o que a gente sente. Eu continuo achando que esses 

estudantes deviam estudar em instituições especializadas, 

pois lá tem profissionais preparados para lidar com suas 

especificidades (Diário de campo da pesquisadora, 

30/4/2013. Fala do professor de Geografia, Alisson). 

 

Eu não conheço as deficiências, então esse conhecimento 

que só um profissional especializado tem faz muita falta, 

porque tem muita coisa que a gente já saberia o que o 

estudante pode e o que ele não pode fazer (Diário de 

campo da pesquisadora, 30/4/2013. Fala da professora do 

4º ano, Dalva).  

 

 

Essa visão do que os estudantes podem ou não podem fazer demarca uma 

concepção determinista sobre suas impossibilidades. A forte influência do modelo 
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 Termo utilizado pelo autor da obra e em uso à época de sua publicação. Atualmente, vários países 

atenderam à recomendação da Associação Internacional de Estudos Científicos das Deficiências 

Intelectuais, adotando o termo intellectual disability, traduzido no Brasil por “déficit intelectual” (GLAT, 

2007). Em 6 de outubro de 2004, em Montreal, Canadá, a Organização Pan-Americana da Saúde e a 

Organização Mundial da Saúde realizaram um evento em que foi aprovado o documento “Declaração de 

Montreal sobre a Deficiência Intelectual”, no qual a nova terminologia é adotada. Apesar das críticas já 

existentes em relação à utilização do termo, como a que considera a permanência de ambiguidades 

(GLAT, 2007), este foi incorporado às políticas de inclusão brasileiras e, em princípio, parece diminuir a 

confusão existente entre deficiência e doença mental. 
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médico e das vertentes médico-pedagógica e psicopedagógica (JANNUZZI, 2006) 

caracteriza o modelo de educação especial e, por conseguinte, assume o direcionamento 

na formação de professores para essa modalidade de ensino. Acresça-se a isso o fato de 

que 

 

As mudanças no modelo de formação de professores para a Educação 

Especial estavam sendo balizadas pelas propostas políticas de 

integração, nos anos 1990, e de inclusão educacional, nos anos 2000, 

no Brasil. Nos dois momentos, tais políticas pareciam defender um 

modelo de formação de professores de Educação Especial que pudesse 

apoiar a Educação Básica no processo de escolarização de sujeitos que 

até então estavam distanciados da Educação formal, entre os quais 

podemos arrolar aqueles identificados com diagnósticos e marcas de 

deficiência (GARCIA, 2011, p. 68). 

 

Orientada pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a formação de professores está fortemente 

imbricada pela política do AEE, num modelo mais especializado que pedagógico 

(MICHELS, 2011a).  

Em 2010, o MEC, através da Secadi, lança o Programa de Formação Continuada 

de Professores em Educação Especial
38

 com o objetivo de apoiar a formação continuada 

de professores para atuar nas SRMs e em classes comuns do ensino regular, em parceria 

com Instituições Públicas de Educação Superior (IPES). Embora o programa mencione 

o apoio aos professores das classes comuns de ensino, a centralidade da formação e de 

seus conteúdos volta-se para o AEE. Esta centralidade traz implicações para a forma 

como estados e municípios organizam propostas de formação continuada, a exemplo do 

estado do Rio Grande do Norte, como veremos mais adiante neste capítulo.  

Atentos à legislação acerca da formação docente, em especial à Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 

2009), o GCEI se constrói genuinamente sob a concepção de articulação entre ensino 

superior e educação básica numa relação de proximidade e contribuição a uma escola 

pública estadual desse nível da educação brasileira. A formação desenvolvida nos dá 

indícios sobre a importância dos debates sobre a valorização do magistério e, 

seguramente, a necessidade em se promover condições para a formação continuada no 

âmbito da própria escola como um direito de seus profissionais. Num projeto arrojado, a 

Política, instituída pelo Decreto n. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, conclama a 
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 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/. Acesso em 13/6/2015.   
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articulação entre ensino, pesquisa e extensão, teórico-prática, a fim de promover a 

integração da educação básica com a formação inicial docente e a compreensão da 

formação continuada como prática escolar regular que responda às características 

culturais e sociais regionais
39

. 

No tocante à educação especial, a Política estabelece como um dos princípios: 

ampliar as oportunidades de formação para o atendimento das políticas de educação 

especial, alfabetização e educação de jovens e adultos, educação indígena, educação do 

campo e de populações em situação de risco e vulnerabilidade social (BRASIL, 2009), 

princípio no qual também nos amparamos ao realizar uma proposta de formação no 

âmbito da educação básica.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014) assegura na meta 4: 

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Na discussão da meta 4 ocorreu uma polêmica relacionada à prerrogativa do 

atendimento educacional especializado “preferencialmente na rede pública”, expressão 

da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996).  O debate se dividiu entre os defensores da 

educação inclusiva na rede pública “e os que reivindicavam um atendimento 

educacional especializado complementar, [sendo] bem-sucedidas as Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (Apaes), que, ao apoiar o último grupo, conseguiram que 

fosse mantida a expressão „preferencialmente‟”
40

. 

Na perspectiva da inclusão escolar, as instituições especiais passam a oferecer o 

apoio especializado aos estudantes com deficiência matriculados nas classes comuns de 

ensino, demarcando, mais uma vez, a centralidade desta política.  

                                                           
39

 Em 2015 são definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada, por meio da Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015), que, 

dentre outros aspectos, assegura a formação docente (inicial e continuada) para todas as etapas e 

modalidades da educação básica como compromisso público de Estado, uma conquista, se consideradas 

as dificuldades enfrentadas no âmbito da educação básica para solidificação de espaços formativos, como 

pudemos constatar em nossa tese.  
40

 Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-

referencia.pdf. Acesso em 12/6/2015. 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf
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Mediante tal constatação, urge como desafio ao Ensino Superior e aos 

pesquisadores da área o questionamento do modelo hegemônico da Educação Especial 

nos termos propostos para a formação de professores e sua atuação profissional até os 

dias atuais (GARCIA, 2011). 

Ao analisar dados de pesquisa realizada em Santa Catarina, Michels (2011b) 

pondera: 

Com tais elementos, podemos considerar que a formação de 

professores que trabalham com alunos considerados com deficiência 

(especialistas ou não) está centrada na formação continuada. Tanto 

essa como a formação inicial não têm como foco central a articulação 

entre o AEE e a classe comum. Há, ainda, uma preponderância nas 

formações de um modelo que secundariza o pedagógico e privilegia o 

médico-psicológico. Tal encaminhamento pode sinalizar que a 

proposta de inclusão em curso no país não pressupõe a apropriação do 

conhecimento escolar por parte dos alunos com deficiência 

(MICHELS, 2011b, p. 229). 

 
 

A ênfase ao modelo secundarizante do pedagógico, portanto, apenas reforça o 

“desleixo” com o conhecimento escolar para com os estudantes com deficiência. 

Centrados nos déficits desses estudantes, consideramos suficiente promover sua 

socialização no espaço escolar (MAGALHÃES, 2005), em detrimento de seu direito à 

aprendizagem. O demasiado cuidado com o apoio especializado também pode nos 

remeter a um ciclo vicioso, no qual nossas escolas se tornam inaptas para o trabalho 

com estudantes com deficiência e nos vemos quase sempre convidados a encaminhá-los 

para algum tipo de suporte, ou acompanhamento pedagógico. Em outras palavras, a 

matrícula de um estudante com deficiência em uma classe comum de ensino passa a 

requerer encaminhamentos para os quais o ensino regular, por si só, não consegue 

atender e tais encaminhamentos tendem a reforçar o crivo “patologizante” da 

deficiência, haja vista a criação de uma cultura que, ainda, demarca a separação entre a 

educação especial e o ensino regular. Assim, da mesma forma que consideramos a 

aprendizagem objeto de estudo da educação, cumpriu-nos vislumbrar junto à Escola 

Estadual Despertar as mesmas [e outras!] possibilidades na discussão acerca da inclusão 

escolar dos estudantes com deficiência com vistas à participação no currículo escolar.  

O desafio é endossado por pesquisadores ao acreditarem na importância de levar 

em conta “os contextos escolares e as necessidades específicas de cada situação 

educacional à realidade e às peculiaridades de alunos e professores” (DORZIAT, 2011, 

p. 151). Imbricar-se nos diálogos com a Escola Estadual Despertar nos fez levantar 



87 

 

necessidades formativas de seus professores e da intérprete de Libras, e com eles 

promover os conteúdos a ser trabalhados no GCEI.  

Similarmente ao constatado no contexto da educação geral, as discussões sobre a 

formação docente na modalidade Educação Especial também apresentam a necessidade 

de efetivamente contribuir com as práticas desenvolvidas em nossas escolas, de onde 

advém nosso desafio ao realizar uma proposta de formação com os professores e a 

intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar, sendo reconhecidos os limites de uma 

pesquisa de doutorado, bem como as possibilidades na/para realização de pesquisa-ação 

colaborativo-crítica. 

No seguimento, explicitamos os princípios teóricos e metodológicos do GCEI. 

Estes nos dão indícios de como se fez possível desenvolver uma pesquisa-ação 

colaborativo-crítica tendo na formação continuada uma possibilidade de intervir e 

colaborar com o contexto investigado. Apresentar nossas bases pode ajudar a esclarecer 

o movimento interno do GCEI, bem como sua análise no contexto da formação docente 

brasileira.  

 

 

2.1 Sobre os princípios teóricos-metodológicos do GCEI: uma construção coletiva 

 

Frente ao cenário caracterizado pelos fatores intervenientes supracitados, o 

desenvolvimento de nossa pesquisa e, mais especificamente, o GCEI nos exigem 

explicitar nossas opções teóricas e metodológicas no âmbito da formação continuada. 

Nesse sentido, as contribuições de Nóvoa (2002), ao abordar a formação continuada de 

professores numa perspectiva crítico e reflexiva, servem de eixo norteador para a 

intervenção desenvolvida junto à Escola Estadual Despertar. Permeou o objetivo do 

GCEI a necessidade de se configurar como uma proposta de formação não voltada para 

o diagnóstico, ou os métodos e as técnicas para trabalho com estudantes com deficiência 

como originariamente acontece no campo da educação especial. Com centralidade na 

ideia de que os profissionais da educação possuem saberes próprios e efetivamente 

contribuem para o desenvolvimento de propostas de formação continuada: 

 

Hoje em dia impõe-se cada vez com maior evidência: que os 

professores não são apenas consumidores, mas são também produtores 

de materiais de ensino; que os professores não são apenas executores, 

mas são também criadores e inventores de instrumentos pedagógicos; 

que os professores não são apenas técnicos, mas são também 

profissionais críticos e reflexivos. De facto, não há ensino sem uma 
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renovação permanente dos meios pedagógicos, sem uma concepção 

quotidiana de novos materiais: quer se trate dos conteúdos ou das 

situações didácticas, quer se trate das tarefas a propor aos alunos ou da 

organização curricular, quer se trate da planificação ou do sistema de 

avaliação, os professores encontram-se perante uma atividade 

constante de produção e de invenção (NÓVOA, 2002, p. 36-37). 

 

Adotar uma postura cautelosa de (re)conhecimento às concepções e práticas 

desenvolvidas pelos professores e pela intérprete de Libras da Escola Estadual 

Despertar foi nossa primeira forma de abertura ao diálogo, e para tanto reconhecer a 

escola como lócus de formação foi condição sine qua non.  

Para Nóvoa (2002),a formação contínua de professores se desdobra em três 

níveis: o desenvolvimento pessoal do professor, seu desenvolvimento profissional, dos 

seus saberes e o desenvolvimento organizacional da escola. Ao discorrer sobre o 

desenvolvimento organizacional da escola, Nóvoa (idem)conclama à escola um 

ambiente educativo no qual a formação contínua prevaleça como processo permanente 

do cotidiano escolar gestado por seus professores e não como responsabilidade do 

sistema. Assumir seu próprio projeto formativo na condição de espaço reflexivo de 

experiência pressupõe a incorporação do trabalho colaborativo na agenda de seu projeto 

pedagógico, afinal: 

A formação contínua alicerça-se na dinamização de projectos de 

investigação-acção nas escolas, passa pela consolidação de redes de 

trabalho colectivo e de partilha entre os diversos actores educativos, 

investindo as escolas como lugares de formação. A formação contínua 

deve estar finalizada nos „problemas a resolver‟, e menos em 

„conteúdos a transmitir‟, o que sugere a adopção de estratégias de 

formação-acção organizacional (NÓVOA, 2002, p. 40).  

 

 

Investir nas escolas como lugares de formação, como assinala Nóvoa, foi/é 

projeto caro à proposta pedagógica da Escola Estadual Despertar e, poderíamos 

acrescentar, ao contexto educacional brasileiro: 

 

Os professores desenvolvem sua condição de profissionais tanto pela 

sua formação básica na graduação, como por suas experiências com a 

prática docente, iniciada na graduação e concretizada no trabalho das 

redes de ensino. Mas é preciso ressaltar que esse desenvolvimento 

profissional parece, nos tempos atuais, configurar-se com condições 

que vão além das competências operativas e técnicas associadas ao 

seu trabalho no ensino, tornando-se uma integração de modos de agir 

e pensar, implicando um saber que inclui a mobilização não só de 

conhecimentos e métodos de trabalho, como também de intenções, 

valores individuais e grupais, da cultura da escola; inclui confrontar 

ideias, crenças, práticas, rotinas, objetivos e papéis, no contexto do 
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agir cotidiano, comas crianças e jovens, com os colegas, com os 

gestores, na busca de melhor formar os alunos, e a si mesmos 

(GATTI; 2013/2014, p. 43. Grifos nossos).  

 

Segundo a autora, além da formação inicial e dos saberes experienciais dos 

professores, é preciso investir na mobilização tanto dos conhecimentos e das 

metodologias de trabalho, quanto da própria cultura escolar, ou das intencionalidades 

implícitas ao agir cotidiano, algo que, sob o nosso ponto de vista só se fará possível por 

meio de propostas colaborativas no próprio espaço de atuação dos sujeitos escolares, a 

escola. Para a autora, mudanças de concepções e práticas dependem de intervenções que 

tenham “um entrelaçamento concreto com a ambiência psicossocial em que esses 

profissionais trabalham e vivem” (GATTI, 2003, p. 203), por isso tomar as experiências 

e/ou situações observadas na própria ambiência dos professores e da intérprete de Libras 

foi um de nossos desafios.   

A fala da professora Elke, quando entrevistada a respeito do GCEI, endossa o 

sentido formativo a ser construído no próprio espaço escolar: 

 

Ah foi muito bom, muito bom mesmo, porque eu acho que 

o conhecimento ele é inesgotável, né? Cabe a gente 

também procurar, mas quando a formação é no espaço 

escolar, acaba ficando mais fácil, porque a gente já não 

tem tanto tempo, né? De buscar outras formações extra o 

tempo escolar né, e quando ela acontece na escola ela é 

muito favorável nesse sentido (Entrevista, professora do 3º 

ano, Elke. 5/12/2013). 

 

Ocorre que sistematizar uma proposta de intervenção num dado contexto nos diz 

sobre como a escola junto à Secretaria Estadual de Educação lida com a formação de 

seus profissionais, como se organiza para a troca de experiências entre seus próprios 

partícipes e, sobremaneira, de que modo oportuniza refletir sobre as práticas 

desenvolvidas ao ponto de problematizá-las coletivamente.  

O desconhecimento acerca da Educação Especial foi outro aspecto latente na 

realização dos encontros do GCEI. Apenas quatro professores afirmam terem realizado 

cursos na área e dois declaram ter estudado alguma disciplina alusiva à temática durante 

a graduação
41

. Para Gatti (2013/2014, p. 35):  

 

                                                           
41

 Informações extraídas da Linha do Tempo da Mudança. Instrumento traduzido e adaptado (APÊNDICE 

06) do material: Mapping Change in School – The Cambrigde Manual of Research Techniques. 

(AINSCOW, 1994).  
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No Brasil, país de escolarização tardia, a necessidade de incluir nas 

redes de ensino as crianças e jovens de segmentos sociais que até 

poucas décadas atrás não eram atendidas pela educação básica 

colocou grandes desafios, um deles a formação de professores. Com a 

grande expansão das redes de ensino em curto espaço de tempo e a 

ampliação consequente da necessidade de docentes, a formação destes 

não logrou, pelos estudos e avaliações disponíveis, prover o ensino 

com profissionais com qualificação adequada. Pesam nessa condição 

não só a urgência formativa, mas também nossa tradição bacharelesca, 

que leva a não considerar com o devido valor os aspectos didático-

pedagógicos necessários ao desempenho do trabalho docente com 

crianças e jovens. 

 

 

Diante desse difícil cenário de não garantia dos aspectos didáticos e pedagógicos 

necessários ao fazer docente, lançamo-nos à ideia de que o investimento em pesquisas 

colaborativo-críticas pode contribuir no conhecimento e aproximação de conteúdos não 

oportunizados durante a formação inicial de professores. Desse modo, identificar as 

necessidades de seus participantes se tornou uma prática na constituição do GCEI.  

Organizar a formação nos trouxe o desafio de elaborar encontros de formação 

conforme identificávamos as expectativas e contribuições de seus participantes. Embora 

já tivéssemos a sinalização do interesse por parte da Escola Estadual Despertar, 

principalmente da equipe gestora, sobre como atualizar o Projeto Político Pedagógico 

da escola, os eixos norteadores das discussões só foram organizados no 

desenvolvimento do GCEI. Isso também nos diz de desafio, pois não ter os conteúdos 

de cada encontro previamente definidos nos trouxe ansiedade e um cuidado maior para 

não aparentar certa desorganização no formato do Curso. 

 

O tal ponto de pauta nem sempre é fácil de ser percebido. 

É preciso recorrer aos encontros anteriores, às falas dos 

professores e intérprete de Libras e em especial, os 

conflitos. Esses transpõem as paredes, estão circunscritos 

sob olhares, reprovações, pequenas falas, ironias, 

sorrisos... numa arena em que estão postas posições 

antagônicas e que nem sempre povoam o conhecimento 

teórico de que dispomos (Diário de Campo da 

pesquisadora, 25/9/2013. Encontro do GCEI). 

 

 

Esse aspecto e as inquietações produzidas na (in)definição dos conteúdos 

trabalhados no GCEI também se relacionam ao caráter crítico de nossa pesquisa, pois a 

“pesquisa-ação crítica deve gerar um processo de reflexão-ação coletiva, em que há uma 

imprevisibilidade nas estratégias a serem utilizadas. Uma pesquisa-ação dentro dos 
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pressupostos positivistas é extremamente contraditória com a pesquisa-ação crítica” 

(FRANCO, 2005, p. 486).  

Romper com nossas dificuldades advindas da forma cartesiana de organizar uma 

proposta de formação docente também foi um dos desafios enfrentados, uma vez que, 

embora já houvéssemos trabalhado com a pesquisa-ação, era a primeira oportunidade 

para o desenvolvimento sistemático de uma pesquisa-ação colaborativo-crítica com a 

amplitude de uma tese de doutorado. Isso nos possibilitou um constante processo de 

autoformação e vivenciarmos aspectos constatados por outros autores, “Nesse sentido, a 

perspectiva da pesquisa-ação colaborativo-crítica vai se instituindo como uma 

possibilidade teórico-prática” (JESUS, 2005, p. 156). Os aprofundamentos teórico-

metodológicos imbricados na realização da pesquisa permitiram o processo de 

amadurecimento da pesquisadora e do reconhecimento de nossas próprias dificuldades 

epistemológicas.  

Em contato com os participantes, as discussões baseadas na fundamentação 

teórica e nas atividades realizadas direcionaram a composição dos temas norteadores do 

GCEI. A figura a seguir ilustra as principais discussões: 

 

Figura 02 – Eixos da Formação Continuada – Grupo de Colaborar-Ação em Inclusão Escolar 

(GCEI). 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Esses foram os eixos
42

 decididos coletivamente com os professores e a intérprete 

de Libras da Escola Estadual Despertar. Tais eixos foram identificados a partir dos 

levantamentos prévios dos participantes do GCEI acerca do currículo escolar e da 

inclusão de estudantes com deficiência.  

Os eixos foram organizados em forma de encontros e, conforme as expectativas, 

dúvidas e avaliações de seus participantes, resultaram na composição da seguinte 

estrutura: 

 

ENCONTRO TEMA CH MINISTRANTE Nº participantes 

I – 18/3/2013 Fundamentos em 

Inclusão Escolar 

2 h Professoras: 

Conceição Varella e 

Katiene Pessoa 

Mat: 09 

Vesp: 11 

II – 18/4/2013 

 

 

 

A escolarização de 

pessoas com 

deficiência no campo 

das políticas 

públicas: 

aproximações 

iniciais 

2 h Pesquisadora Mat: 08 

Vesp: 08 

III– 30/4/2013 Pressupostos legais e 

inclusão de pessoas 

com deficiência: o 

direito à igualdade e 

o direito à diferença 

2 h 

 

Pesquisadora Mat:12 

Vesp: 09 

IV –16/5/2013 Pressupostos legais e 

inclusão de pessoas 

com deficiência: o 

direito à igualdade e 

o direito à diferença 

2 h 

 

Pesquisadora Mat: 12 

Vesp: 09 

V- 31/5/2013 Concepções acerca 

da deficiência no 

espaço escolar 

4 h Pesquisadora Mat e Vesp: 20  

VI – 25/6/2013 Pressupostos legais e 

inclusão de pessoas 

com deficiência: o 

direito à igualdade e 

o direito à diferença 

2 h Pesquisadora Mat: 08 

Vesp:09 

VII – 8/7/2013 Formação Docente e 

Inclusão Escolar: 

aproximações 

necessárias 

2 h Pesquisadora Mat: 06 

Vesp: 09 

 

VIII – 9/7/2013 Formação Docente e 

Inclusão Escolar: 

aproximações 

necessárias 

2 h Pesquisadora Mat: 10 

Vesp: 08 

 

IX – 29/8/2013 O currículo escolar: 

notas de 

aproximações 

2 h Pesquisadora Mat: 10 

Vesp: 08 

                                                           
42

 O tema concernente ao currículo escolar tem centralidade nas discussões do GCEI e no 

desenvolvimento da pesquisa como um todo. Em virtude desta ênfase correspondente ao nosso objeto de 

estudo, reservamos o próximo capítulo para sua discussão.  
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9/9/2013 I Encontro de 

discussão do PPP: 

passos iniciais para 

uma participação 

coletiva 

8 h Pesquisadora Mat e Vesp: 18 

X – 24/9/2013 Aspectos legais no 

âmbito do RN e 

aproximações com as 

práticas curriculares 

da Escola Estadual 

Despertar 

2 h Pesquisadora Mat: 13 

Vesp: 15 

XI – 25/9/2013 Aspectos legais no 

âmbito do RN e 

aproximações com as 

práticas curriculares 

da Escola Estadual 

Despertar 

2 h Pesquisadora Mat: 09 

Vesp: 13 

XII – 26/9/2013 Aspectos legais no 

âmbito do RN e 

aproximações com as 

práticas curriculares 

da Escola Estadual 

Despertar 

2 h Pesquisadora Mat: 07 

Vesp: 10 

21/10/2013 Ateliê Possibilidades 

na/para inclusão 

escolar de estudantes 

com deficiência: 

diálogos iniciais com 

a Libras e a 

Audiodescrição 

8 h Professores: 

Katiene Pessoa 

eJefferson Alves 

Mat e Vesp 15 

XIII – 29/10/2013 Problematizar nossas 

próprias práticas: a 

inclusão de 

estudantes com 

deficiência em foco 

2 h 

S 

Pesquisadora Mat: 13 

Vesp: 08 

XIV – 14/11/2013 Problematizar nossas 

próprias práticas: a 

inclusão de 

estudantes com 

deficiência em foco 

2 h Pesquisadora Mat: 13 

 

XIV – 14/11/2013 Problematizar nossas 

próprias práticas: a 

inclusão de 

estudantes com 

deficiência em foco 

2 h Profa. Rita Magalhães Vesp: 10 

XV – 04/12/2014 Encaminhamentos no 

chão da escola 

2 h Pesquisadora Mat: 10 

Vesp:10 

Quadro 05. Tema dos Encontros do GCEI. Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Conforme visualizado no quadro geral de encontros, o primeiro semestre de 

atividades do GCEI desencadeou a elaboração dos eixos norteadores (currículo e 

inclusão de pessoas com deficiência, formação docente, políticas públicas) do curso. 

Esses eixos se constituíram na forma de encontros de formação nos quais aprendemos a 

compartilhar informações, dúvidas, angústias, práticas e aprendizagens.  
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Nos encontros foram discutidas temáticas levantadas em contato com os 

professores e a intérprete de Libras, para adentrarmos as discussões curriculares. A 

avaliação realizada nos próprios registros dos Diários de campo servia como 

termômetro para organizar os encontros em respeito aos aspectos identificados como 

positivos, ou negativos. Para sistematização dos encontros, elegemos atividades 

disparadoras das discussões:  

 

A cada encontro a pesquisadora procura uma forma 

diferente para trazer a discussão. História, imagem, 

situações do cotidiano são exemplos do que ela utiliza. 

Isso faz com que os encontros fiquem mais criativos e 

estimulantes para o professor. A aplicação da avaliação do 

encontro facilita identificar a necessidade em trabalhar 

com o conteúdo no próximo encontro (Diário de campo 

das colaboradoras, 25/6/2013. Registro da estudante 

Cláudia). 

 

 O registro compartilhado faz alusão à forma como os conteúdos foram 

abordados nos encontros do GCEI. Para as discussões levantadas, assumíamos também 

o desafio de tornar os encontros mais “leves” de forma a promover a participação dos 

professores e da intérprete de Libras. Escolhíamos textos pequenos, ou atividades em 

que a participação de todos fosse indispensável. Como exemplo, podemos citar o 

trabalho com o mito de Procusto
43

. Após apresentar o mito, iniciamos as discussões 

sobre como a escola pode (re) produzir a ideologia de Procusto e quais as relações 

existentes entre os modelos homogeneizantes/homogeneizadores e o currículo escolar. 

Em outras palavras, escolhíamos formas mais provocadoras para adentrar as discussões 

mais densas, de maneira que os professores e a intérprete de Libras falassem com mais 

naturalidade sobre os seus próprios estranhamentos em contato com os estudantes com 

deficiência.  

 

Os encontros do matutino e vespertino nos possibilitaram 

construir grandes expectativas no âmbito da formação 

continuada. Os professores começam a se sentir a vontade 

para expor suas opiniões e sentimentos com relação à 

                                                           
43

Conta a mitologia grega que havia um malfeitor que morava numa floresta e se chamava Procusto. 

Procusto, personagem muito cruel, mandou fazer uma cama que tinha exatamente as medidas do seu 

próprio corpo, nem um milímetro a mais, nem a menos. Quando capturava uma pessoa na estrada, ele a 

amarrava na cama. Se a pessoa fosse maior do que esta, ele cortava fora o que sobrava. Se fosse menor, 

ele a esticava até caber naquela medida. Procusto foi morto pelo herói Teseu, o mesmo que depois matou 

o Minotauro (BAGNO, 1998).  
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inclusão (Diário de campo das colaboradoras, 18/4/2013. 

Observação da estudante Júlia). 

 

Os registros das colaboradoras Cláudia e Júlia nos ajudam a compreender tanto a 

forma como os participantes do GCEI passaram a contribuir com os diálogos na Escola 

Estadual Despertar, quanto a maneira encontrada para definir os eixos apresentados e 

desenvolvidos durante a proposta de formação. 

 

A pesquisadora começou a explicar a atividade da manhã. 

Ela pediu para formar grupos e foi entregando envelopes 

com as atividades propostas. Em cada envelope havia um 

trecho da Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva e perguntas norteadoras 

para o debate. Após 20 minutos cada grupo foi trocando os 

envelopes para responder outras questões, de modo que 

todos tivessem acesso a leitura de todo texto. É notório a 

participação e o empenho de todos durante o 

desenvolvimento da atividade (Diário de campo das 

colaboradoras, 16/5/2013. Observação da estudante 

Cláudia). 

 

 

Da participação nessa atividade de análise da Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), resultou os primeiros 

registros acerca das orientações legais e as condições concretas para a inclusão escolar 

na Escola Estadual Despertar (APÊNDICE 08). Assim, os participantes levantaram 

aspectos importantes a essa inclusão ainda não contemplados no contexto da própria 

escola. Dois desses aspectos foram recorrentes nos registros dos professores: a 

necessidade do interprete de Libras, até então não disponibilizado pela Suesp, e 

adequações no currículo para promover a participação de todos os estudantes durante as 

aulas.  

Outra atividade desenvolvida teve como recurso disparador da discussão a 

história Quando a escola é de vidro, de Ruth Rocha
44

. Ao discutirmos a história, os 

participantes do GCEI apresentaram situações da Escola Estadual Despertar 

                                                           
44

Na obra citada, a autora apresenta a história de uma escola em que os estudantes vivem dentro de 

vidros. Tais vidros representam a homogeneização do ensino, as limitações impostas a diferentes 

estudantes que se veem presos em recipientes não correspondentes as suas medidas, desejos ou 

necessidades. Os vidros são, portanto, a representação escolar em seus aspectos físicos, pedagógicos e 

curriculares, que podem ser interpretados sob óticas e temas variados como o gênero, exclusão social, 

seriação, modelo, entre outros. A chegada de um estudante (Firuli) que não utilizava o vidro provoca um 

grande rebuliço na escola, a ponto de as outras crianças saírem do vidro. Com a quebra dos vidros, a 

escola começou a experimentar outras experiências que a autora em título de continuidade promete outro 

dia contar. 
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semelhantes às identificadas na história e outras com indicativos de primeiras 

possibilidades de quebrar os vidros e pensar nas diferentes formas de promover 

condições de aprendizagem a todos os estudantes.  

A exemplo dessas, outras formas foram elaboradas para desencadear as 

discussões sinalizadas pelos próprios participantes do GCEI. Em todos os encontros, 

distribuíamos pequenas fichas avaliativas (APÊNDICE 09), facultando um espaço para 

sugestões de temas a ser trabalhados nos encontros subsequentes. Isso nos permitiu 

acompanhar as expectativas e, de certa maneira, atender às principais necessidades dos 

participantes. 

 

Chegando ao final da manhã, a pesquisadora, além da 

avaliação oral, entregou um questionário para avaliação 

escrita e indicação de temas a serem trabalhados na 

formação (Diário de campo das colaboradoras, 25/6/2013. 

Registro da estudante Cláudia). 

 

No primeiro momento os professores responderam a uma 

avaliação da própria formação referente às dificuldades e 

sugestões de temas para o curso de formação (Diário de 

campo das colaboradoras, 9/7/2013. Registro da estudante 

Júlia). 

 

Para a discussão sobre a igualdade na diversidade, tomamos por base a 

compreensão da pessoa com deficiência como sujeito de direitos, afinal: 

 

Todos somos diferentes e queremos ser reconhecidos em nossas 

diferenças sem sermos igualados aos demais, negando-se nossas 

experiências, subjetividades e nossas identidades! Pleiteamos e 

lutamos pela igualdade de direitos, inclusive o de sermos 

diferentes (CARVALHO, 2008, p. 56).  

 

O reconhecimento das diferenças como condição para o respeito à igualdade de 

direitos, portanto, foi um dos conteúdos mais importantes ao desenvolvimento do GCEI. 

Para a compreensão dessa discussão, encontramos uma maneira lúdica de envolver os 

professores e a intérprete de Libras. Utilizamos uma imagem para esse fim
45

.  

                                                           
45 
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 As barreiras impostas às condições de participação dos estudantes com 

deficiência, expressas na imagem por meio da ausência de lugares para a maioria dos 

estudantes, foram problematizadas nos encontros iniciais do GCEI e repercutiram nas 

contribuições apresentadas pelos professores e pela intérprete de Libras.  

No primeiro encontro realizado no dia 18 de março de 2014, contamos com a 

participação de duas professoras com formação na área de educação 

especial/inclusiva
46

. Essas professoras realizaram um encontro sobre os Fundamentos 

da Educação Inclusiva, ficando cada uma delas em um turno. Nesse momento, fui 

apresentada aos professores da Escola Estadual Despertar pelo professor Jefferson 

Alves e pude, como observadora atenta, registrar as principais necessidades indicadas 

pelos professores
47

 no trato da inclusão de estudantes com deficiência.  

Nesse encontro começávamos a desenvolver o sentido colaborativo-crítico em 

nossa pesquisa com as contribuições das professoras convidadas. Os participantes foram 

convidados a expor suas concepções acerca da deficiência e da educação especial, e ao 

observá-los e registrar suas falas, compunha-nos os primeiros conteúdos de nossa 

formação. Fazia-se imprescindível entender como o grupo se posicionava frente à 

obrigatoriedade na inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino, 

daí também decorre o caráter crítico da pesquisa. Para tanto, precisávamos optar no 

campo das vertentes teóricas existentes. 

                                                                                                                                                                          

 
Figura 03: Imagem – Tomem seus lugares! 

Fonte: Disponível em http://www.filosofiahoje.com/2012/09/o-nosso-sistema-educacional-em-uma.html. 

Acesso em10/3/2013. 

 
46

 Professora Dra. Katiene Pessoa (UFRN) e Professora Msc. Conceição Varella (UFRN). 
47

 A chegada da intérprete de Libras só ocorre em momento posterior, no segundo semestre.  

http://www.filosofiahoje.com/2012/09/o-nosso-sistema-educacional-em-uma.html.%20Acesso%20em10/3/2013
http://www.filosofiahoje.com/2012/09/o-nosso-sistema-educacional-em-uma.html.%20Acesso%20em10/3/2013


98 

 

 

A proposta de inclusão escolar surge, [então] em oposição às práticas que 

restringem as possibilidades de escolarização e de atuação no contexto 

sociocultural de um enorme grupo de indivíduos. Reafirma o aluno como 

sujeito de direitos, com capacidade para construir e reconstruir sua história e 

apropriar-se dos instrumentos culturais criados pela humanidade (GLAT; 

PLETSCH, 2011, p. 21). 

 

 

Alarga-se assim a compreensão sobre a inclusão escolar dirigida às necessidades 

de diferentes grupos sociais em situação de vulnerabilidade ou invisibilidade escolar 

(FERREIRA, 2009).  Em nosso caso, como já apresentamos em nosso capítulo 

introdutório, com base nos estudos realizados e, mais particularmente, no 

desenvolvimento de nossa tese, nosso foco é a escolarização de estudantes com 

deficiência. Para além da matrícula, ou permanência desses estudantes, a inclusão 

escolar não pode se definir pela negação de serviços especializados aos que necessitam, 

esta diz respeito a uma reorganização do sistema educacional na revisão de antigas 

concepções para “possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses 

alunos, respeitando suas diferenças e atendendo as suas necessidades” (GLAT; 

NOGUEIRA, 2002, p. 26).  

Na polissemia de significados do termo “inclusão escolar”, permitimo-nos 

considerar as discussões inerentes à inclusão de estudantes com deficiência e em muitos 

momentos, estender a discussão ou sua pertinência às necessidades de quaisquer 

estudantes, tenha ele uma deficiência, ou não.  

Os pressupostos teóricos e metodológicos usados no interior do GCEI poderiam 

ser (re)apropriados quando na escolarização de qualquer estudante. Como algumas das 

necessidades dos estudantes com deficiência da Escola Estadual Despertar foram/são 

comuns a outros estudantes, frequentemente nos vimos convidados a discutir situações 

do currículo escolar não restritas ao fato de o indivíduo possuir uma deficiência, mas a 

partir de uma (re)organização curricular mais ampla, como, por exemplo, o fracasso 

escolar: 

 

[...] fica evidente que o fracasso escolar não é simplesmente uma 

consequência de deficiências ou problemas intrínsecos dos alunos, 

mas, sim, resultado de variáveis inerentes ao próprio sistema escolar. 

Entre essas, incluem-se metodologias de ensino inadequadas, 

currículos fechados, que ignoram as diversidades socioeconômicas e 

culturais da população ou região em que a escola está inserida, 

formação desatualizada dos professores e inúmeros outros aspectos 

presentes no cotidiano escolar. Em outras palavras, a maioria dos 

alunos que fracassa na escola não tem, propriamente, dificuldade para 
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aprender, mas dificuldade para aprender da forma como são 

ensinados! (GLAT; PLETSCH, 2011, p.19). 
 

 

Discutir aspectos concernentes à educação de pessoas com deficiência talvez 

seja uma oportunidade de a educação “tocar o dedo na ferida” de temas ainda não 

resolvidos no debate amplo de escolarização de diferentes pessoas. Além disso, adentrar 

nas discussões do campo do currículo escolar confere coragem para discutir sobre 

aspectos nem sempre privilegiados na área da educação especial.  

Do primeiro encontro do GCEI, pudemos abstrair o desconhecimento sobre os 

aspectos legais acerca da garantia do direito à escolarização de todos os estudantes, em 

especial, dos que apresentam uma deficiência. Os participantes mencionavam leis “que 

haviam ouvido falar”, mas demonstravam querer conhecer e referenciar essas leis, no 

sentido de se respaldarem quando na inclusão desses estudantes. Os encontros, portanto, 

foram negociados conforme identificávamos as necessidades dos participantes: 

 

Eu ainda sinto necessidade em saber sobre quais leis 

garantem o direito dos estudantes com deficiência. A 

gente ouve falar que tem que incluir, mas qual é a lei que 

fala sobre isso. Sei que o estudante com deficiência não 

pode ser reprovado, mas isso é legal? Tá onde? (Diário de 

campo da pesquisadora, 18/4/2013. Fala do professor de 

História, José). 

 

Eu queria mesmo era saber que lei obriga a gente incluir o 

estudante deficiente. A gente vai ver isso aqui, né?  

(Diário de campo da pesquisadora, 18/4/2013. Fala do 

professor de Geografia, Alisson).  

 

As falas dos professores eram transversalizadas pelo entendimento de que 

assegurar condições para participação dos estudantes com deficiência no currículo 

escolar seria um privilégio: 

 

A gente fica encontrando formas de proteger o estudante 

com deficiência e se esquece que ele precisa ser preparado 

para a vida! (Diário de campo da pesquisadora, 18/4/2013. 

Fala do professor de Geografia, Alisson).  

 

No que diz respeito às discussões sobre o conhecimento legal necessário à 

compreensão de como se organiza o currículo escolar em atenção às especificidades de 

estudantes com deficiência, notamos no desenvolvimento do GCEI que, embora as 
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discussões tivessem avançado e contribuído, do ponto de vista do conhecimento de 

legislações, segundo os participantes, ainda desconhecidas, principalmente das 

resoluções específicas sobre a educação especial, era/foi difícil continuar as discussões 

sobre a inclusão de estudantes com deficiência, pois os discursos dos professores 

pairavam sobre alegações como: 

 

A gente fica até sem saber como agir, porque na 

sociedade, esses estudantes com deficiência não vão 

encontrar um mundo adaptado pra eles. Então eles tem que 

enfrentar os mesmos obstáculos que os outros. Não é pra 

incluir? Então a gente tem que oferecer as mesmas 

condições para todos (Diário de campo da pesquisadora. 

Fala do professor de História: José. Encontro do GCEI, 

18/4/2013.). 

 

Por isso, os encontros posteriores versaram sobre a escolarização de pessoas 

com deficiência no campo das políticas públicas. Nesses encontros, consideramos a 

ampla legislação acerca da inclusão de estudantes com deficiência com destaque para a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013), a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006). A partir da 

exposição do amplo referencial legal no âmbito educacional brasileiro e internacional, 

chegamos à discussão da Resolução n. 02/2012 – Conselho Estadual de Educação 

(CEE)/CEB/Rio Grande do Norte/RN, 31 de outubro de 2012 (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012).  

No contexto das políticas curriculares brasileiras para a inclusão de estudantes 

com deficiência, nota-se com evidência a supremacia do Atendimento Educacional 

especializado. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 

2013), no tocante à Educação Especial, apresentam as Diretrizes Operacionais para o 

atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade Educação 

Especial. Ou seja, as Diretrizes privilegiam a Resolução n. 4, de 2 de outubro de 2009 

(BRASIL, 2009), ao instituir a obrigatoriedade da matrícula de estudantes público alvo 

da educação especial nas classes comuns de ensino e oferece como apoio a esta 

“inclusão”, o AEE a ser realizado em centros de atendimento educacional especializado, 
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o que pode acontecer tanto em Instituições Especializadas (essas não mais com o direito 

de oferecer a escolarização), como em Salas de Recursos Multifuncionais.  

Em nossa tese, compreendemos e reconhecemos as práticas curriculares, como o 

próprio currículo escolar em ação, não apenas no que tange ao conhecimento escolar, 

mas à subjetividade implícita aos processos de escolarização
48

. Essa subjetividade nos 

remete às concepções de deficiência e às diferenciações que realizamos quando 

ensinamos os estudantes com deficiência.  

 

No cotidiano escolar uma série de atividades e experiências não 

previstas ou sugeridas pelos guias curriculares são desenvolvidas por 

professores e alunos, o que permite afirmar que, na realidade das salas 

de aula, as propostas e normas curriculares oficiais são saudável e 

inevitavelmente contaminadas pelos professores e alunos que as 

vivenciam cotidianamente (OLIVEIRA, 2009, p. 233). 
 

 

Além disso, esse movimento, ou o encaminhamento de estudantes público alvo 

da educação especial, particularmente aqueles mais comprometidos do ponto de vista 

intelectual, ou das relações sociais, necessita de acompanhamento e avaliação a fim de 

visibilizar sob quais condições as escolas brasileiras recebem esses estudantes do ponto 

de vista das possibilidades de participação e desenvolvimento da aprendizagem. Nesse 

sentido, destacamos as pesquisas do Observatório Nacional de Educação Especial 

(ONEESP): estudo em rede nacional sobre as Salas de Recursos Multifuncionais nas 

escolas comuns
49

.  

No que se refere à política do estado do Rio Grande do Norte, a Resolução n. 

02/2012 – Conselho Estadual de Educação (CEE)/CEB/Rio Grande do Norte/RN, 31 de 

outubro de 2012, conforme as orientações governamentais, em especial, a citada 

Resolução n. 4, de 2 de outubro de 2009, fixa normas para o  Atendimento  Educacional 

Especializado  na  Educação  Básica nas escolas públicas e particulares do Estado do 

Rio Grande do Norte. A resolução do RN apresenta proposições acerca do currículo 

escolar e assegura condições quando na inclusão de estudantes com deficiência.  

Nas palavras da representante da Subcoordenadoria de Educação Especial do 

estado do Rio Grande do Norte (Suesp):  

 

                                                           
48

 No próximo capítulo debruçaremos sobre a concepção curricular adotada nesta tese de doutoramento.  
49

O ONEESP é coordenado pela professora Dra. Enicéia Gonçalves Mendes, e é composto por 25 

pesquisadores provenientes de 16 estados brasileiros, representante de 16 programas de pós-graduação de 

Universidades. Para maiores informações, visite o site http://www.oneesp.ufscar.br/.  

http://www.oneesp.ufscar.br/
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Nós hoje temos uma resolução 02/2012 que ela dá um 

norte. Porque você sabe que não basta mexer, pra mexer 

no currículo, não precisa só minha sensibilidade, né? O 

meu olhar... Isso precisa também tá legalmente 

respaldado, porque eu tô mexendo numa área que tem uma 

legislação, que tem uma sistematização e não pode ser 

porque de repente você tem bom senso e você vai fazer, 

mas aquele outro que já não tem tanto bom senso assim, 

que já, né? Então tem que ter um norte e a gente tem 

mexido sim nesse currículo de forma a atender a 

necessidade, respaldado exatamente na resolução, no que 

diz também a LDB, no que diz a Política, a própria 

Política Nacional da Educação Especial, enfim, a gente 

orienta esse profissional, esse professor a adaptar, ou 

flexibilizar, que eu acho uma palavra até mais adequada, a 

flexibilização. Porque as vezes a gente encontrou muitas 

barreiras, é, no caso aí, são barreiras programáticas, não é? 

Que impediu o aluno de avançar. E foi preciso a gente 

acirrar a discussão, a conversa, com base na teoria, com 

base na legislação, com base nos pareceres que vinham do 

médico, do psicólogo, enfim, mostrando pra que aquela 

pessoa, é, e aí a gente usa muito isso, em se tratando de 

pessoas com deficiência intelectual, por entender que 

existe, uma, vamos dizer assim, uma limitação no seu 

cognitivo, né? E por essa limitação existir ele não vai 

conseguir dar respostas que o professor elege, ou 

estabelece como um padrão. Então é preciso conhecer esse 

aluno, não é? (Entrevista, gestora da Suesp: profa. 

Margarete. 11/9/2013). 

 

 

 Segundo informações da gestora, a necessidade da Resolução justifica-se 

principalmente por considerar a importância em tratar o currículo escolar para inclusão 

de estudante com deficiência sob o ponto de vista normativo e transcender meras 

decisões calcadas no bom senso, ou na sensibilidade. Em sua fala há uma evidente 

preocupação com estudantes cujas (im)possibilidades cognitivas podem ser deixadas à 

margem dos contextos curriculares, como é o caso da deficiência intelectual. 

Conforme considerações da representante, a Resolução do Estado caracteriza um 

avanço na forma de organizar processos de escolarização de estudantes com deficiência. 

Um olhar atento à Resolução nos permite identificar as principais mudanças e/ou 

direitos garantidos em suas assertivas. Sinteticamente estas são suas principais 

diretrizes: 
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Quadro 06. Quadro Conceitual da Resolução n. 02/2012 – Conselho Estadual de Educação 

(CEE)/CEB/Rio Grande do Norte/RN. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

Quanto ao público, a Resolução define: 

 

Art. 4º Considera-se estudante da Educação Especial, o público-alvo 

do Atendimento Educacional Especializado que apresenta 

necessidades educacionais específicas em decorrência de:  

I – deficiência de natureza física, com dificuldades acentuadas ou 

reduzidas de locomoção, deficiência intelectual ou sensorial com 

impedimentos de longo prazo e deficiência de comunicação e 

sinalização diferenciada dos demais estudantes; 

II – Transtornos Globais do Desenvolvimento com quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento 

nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras, sendo 

incluídos estudantes com autismo clássico, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtornos 

invasivos sem outras especificações, dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 

afetem a aquisição de competências e habilidades, próprias do nível de 

ensino no qual está inserido; 

III –Transtornos Funcionais Específicos entendidos por Transtorno 

do Déficit de Atenção/Hiperatividade, Dislexia, Discalculia, 

Disortografia, Disgrafia, Dislalia, Transtorno de Conduta e Distúrbio 

do Processamento Auditivo Central
50

; 

                                                           
50

 Chamamos a atenção para os denominados Transtornos Funcionais Específicos situados no campo das 

dificuldades de aprendizagem, por este público não ser definido na Resolução n. 4, de 2 de outubro de 
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IV – Altas habilidades/superdotação, cujo potencial é elevado e de 

grande envolvimento, evidenciado nas áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, 

artes e criatividade (RIO GRANDE DO NORTE, 2012. Grifos 

nossos). 
 

 

Acerca das condições físicas e pedagógicas, a Resolução n. 2 do RN garante a 

acessibilidade física em todas as dependências da escola, assegura ao estudante com 

deficiência ou mobilidade reduzida “as condições de acesso ao currículo promovendo a 

utilização dos materiais didáticos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos 

sistemas de comunicação e dos demais serviços em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica” (RIO GRANDE DO NORTE, 2012), e do ponto de vista pedagógico, 

o PPP deve propor metas, metodologia, avaliação[...] coerentes com as necessidades de 

todos os estudantes. 

 

Era essa lei que eu ouvia falar. Agora eu sei qual é. É 

importante, porque a gente se respalda tanto do ponto de 

vista do aluno, quanto da gente mesmo, do conhecimento 

sobre a inclusão (Diário de campo da pesquisadora, 

18/4/2013. Fala da professora dos anos iniciais, Aurilene).  

 

 

No que tange às responsabilidades, a Resolução reza sobre Atendimento 

domiciliar e hospitalar sob a direção de seu respectivo sistema de ensino. Ao setor de 

Educação Especial, cabe, dentre outras prerrogativas, o desenvolvimento de programas 

de formação continuada e professores para atuar na área, acompanhar as ações dessa 

modalidade educacional, no âmbito das escolas da rede estadual, e orientar e 

supervisionar as escolas municipais, estaduais e do setor privado, pertencentes ao 

sistema estadual de ensino, quando solicitado (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

O trecho abaixo comprova a responsabilidade da Suesp quando no 

acompanhamento da estudante surda. 

 

Eu tô na escola por causa, justamente de um projeto que 

veio lá da Suesp, da Secretaria, né? Mas eles só chamaram 

os intérprete de Libras. Se já sabe Libras, você interpreta, 

então você vai ser encaminhado (Entrevista. Intérprete de 

Libras, Diná. 26/11/2013). 

 

                                                                                                                                                                          
2009. Essa incorporação deste grupo à educação especial, em nossa opinião, descaracteriza as ações a ser 

desenvolvidas no AEE, haja vista demandarem um conhecimento psicopedagógico adequado. 
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Embora isso tenha sido salvaguardado, a chegada da intérprete de Libras à 

Escola Estadual Despertar tardou a acontecer, apenas no segundo semestre, após 

solicitações dos gestores dessa Escola. 

Quanto à avaliação do desempenho escolar, a Resolução estabelece em seu 

artigo 17: “A avaliação do desempenho escolar dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais matriculados em classes comuns terá uma abordagem 

diagnóstica, suprimindo o caráter classificatório” (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Esse tópico é um dos mais emblemáticos quando na inclusão dos estudantes público 

alvo da educação especial. A nossa análise é a de que diante do quadro de descrédito 

nas possibilidades de aprendizagem de estudantes com deficiência, a supressão do 

caráter classificatório, ou o que para alguns resulta na definição prévia de sua 

promoção, pode comprometer o investimento no desenvolvimento da aprendizagem 

desses estudantes. Fundamentalmente, deixamos de apresentar desafios pedagógicos, ou 

os consideramos aptos às experiências de socialização (MAGALHÃES, 2011). 

A formação dos professores segue as orientações federais e as já previstas na 

própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Na prática, o 

Estado do RN tem privilegiado o trabalho de formação com gestores e professores de 

SRMs: 

 

Ela [a Suesp] trabalha com os coordenadores e professores 

de Salas de Recursos. É, e ali ela traz a cada encontro, um 

assunto sobre, como por exemplo, cegueira, autismo, é, 

Síndrome de Down, e aí, vai né? Ela, ele traz sempre 

vamos dizer assim palestras, né? Essas palestras, e tem até 

uma boa participação de professores não só dessa escola, 

mas de outras escolas que vão pra lá. De sala de recursos, 

coordenadores, pra ouvirem essas palestras, e outra coisa 

que oferece também é pra quem queira, pós-graduação, né 

a distância... (Entrevista, 5/11/2013. Professor, 

coordenador pedagógico, Júnior). 

 

  

Aí a gente tem o trabalho de formação com os gestores, 

porque a gente percebeu que não basta focar no 

profissional, no professor, é preciso que a escola como um 

todo esteja preparada pra receber bem esse aluno do 

porteiro a autoridade maior, que no caso é o gestor. Porque 

muitas vezes a gente percebeu que estava trabalhando, é 

vamos dizer assim, relativamente bem, a situação, o 

processo tava andando satisfatoriamente bem, e lá, já 
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querendo gritar vitória, celebrar, né? Via que uma atitude, 

uma barreira atitudinal por parte da gestão escolar, 

desmorona tudo, então nós também focamos no gestor e 

focamos no professor e também no coordenador 

pedagógico, porque a gente entende que ele, se ele não 

tiver atento e não mediar esse trabalho... Até porque 

assim, o aluno não é meu, entenda bem, o aluno não é da 

Suesp, o aluno é da escola, quem tem que acolhê-lo da 

melhor forma e atender as suas necessidades é a escola, 

não pode a escola transferir, dizer assim “ah teve um 

problema aqui com um aluno com deficiência, vem 

Margarete resolver, vem itinerância resolver!” (Entrevista 

da profa. Margarete, gestora da Suesp – 11 de setembro de 

2013). 

 

 

Apesar de não se dedicar à formação dos professores das classes comuns o órgão 

governamental desenvolve o serviço de itinerância às escolas estaduais, o que de algum 

modo se constitui como uma aproximação ao contexto escolar e a esses professores. 

Segundo Dantas (2008), ao relatar a experiência em trabalhar nesse serviço no estado do 

Rio Grande do Norte, a meta do projeto de assessoramento itinerante é assegurar a 

qualidade “[...] do ensino/aprendizagem ao educando com necessidades educacionais 

especiais em seu processo de desenvolvimento, bem como a todos os alunos que 

também em momentos específicos do processo educacional podem apresentar 

necessidades especiais” (DANTAS, 2008, p. 6), constituindo-se, portanto, como forma 

de aproximação às classes comuns de ensino. 

As contribuições dos professores e da intérprete de Libras nos diziam ainda 

sobre a importância de abordamos o tema “Formação Docente e Inclusão Escolar: 

aproximações necessárias”, o que fez com que nos debruçássemos sobre essa discussão 

em dois encontros. As aproximações no contexto da formação geral, tal como fizemos 

neste capítulo, eram necessárias para introduzirmos as discussões sobre o currículo 

escolar, alertados sobre as condições e fatores intervenientes no campo das políticas 

públicas.   

A decantada desarticulação entre teoria e prática também permeou o discurso de 

alguns participantes do GCEI, ora como denúncia sobre a impossibilidade de aplicar o 

conhecimento teórico na prática, “Assim, desse jeito é muito fácil a teoria, mas a 

prática...” (Diário de campo da pesquisadora, 30/4/2013. Fala da professora de Língua 

Portuguesa: Bete), ora como forma de provocar/questionar a legitimidade do discurso 

da pesquisadora, “ Você está falando essas coisas, mas na prática você já trabalhou 
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desse jeito em sua experiência?” (Diário de campo da pesquisadora, 30/4/2013. Fala do 

professor de História: Miguel). Em ambas as formas fica evidente a “velha” dificuldade 

em transpor as contribuições teóricas para as situações práticas do cotidiano da escola, 

seja para contrapor, negar, constatar ou evidenciar. 

Como costumeiramente fazíamos, em uma das avaliações dos encontros de 

Colaborar-Ação pedimos aos professores indicações de sugestões para o GCEI. Dos 16 

professores, número total de fichas preenchidas, 13 indicaram a necessidade de 

encontros para conhecimentos práticos sobre como lidar com as deficiências, 

especialmente com a surdez (10) e com a deficiência visual (3). Na avaliação final do 

curso (APÊNDICE 07) os professores valorizaram sua organização e conteúdo e 

solicitaram maior tempo para os ateliês. Parte significativa dos professores, 16
51

, 

compreendem a discussão curricular como urgente à organização da prática pedagógica 

da escola.  

Como vimos, as discussões suscitadas provocaram dúvidas aos participantes, 

que passaram a registrar em suas avaliações escritas e participações orais a vontade de 

conhecer conteúdos de ordem prática sobre como lidar com especificidades de 

estudantes surdos e cegos. Desse modo, o Ateliê Possibilidades na/para inclusão escolar 

de estudantes com deficiência: diálogos iniciais com a Libras e a Audiodescrição, foi 

realizado com a participação de dois professores colaboradores, profa. Dra. Katiene e 

prof. Dr. Jefferson Alves, respectivamente
52

. 

A formatação desse encontro – com duração de oito horas – também atendeu às 

sugestões dos participantes. Em sua realização, entretanto, tivemos dificuldade em 

garantir a participação de todos durante as oito horas. Embora tivéssemos garantido a 

expedição de atestado (APÊNDICE 10) para os que necessitassem justificar ausência 

em outros vínculos, apenas cinco professores participaram das atividades do turno 

matutino (Ateliê sobre Audiodescrição) e vespertino (Ateliê sobre Libras). 

O desenvolvimento dos Ateliês trouxe uma configuração importante ao GCEI, 

em especial aos procedimentos didáticos-metodológicos, a forma como se dirigir a um 

estudante com deficiência: 

Depois do curso, eu penso duas vezes antes de falar. Tento 

fazer a audiodescrição sempre. (Diário de campo das 

                                                           
51

 No total, 26 professores e 1 intérprete participaram do GCEI. O número, portanto, corresponde a 61% 

do número total de participantes. 
52

 Ambos os professores da UFRN ligados à Base de Pesquisa  “Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e Não Escolares”. Suas importantes participações demarcam a natureza colaborativa requerida 

pelo nosso viés metodológico. 
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colaboradoras, 9/7/2013 Registro da observadora Júlia. 

Fala do professor de Geografia: Paulo.). 

 

Eu achei os encontros muito bons. Com base no que a 

gente vê aqui, dá pra gente pensar em como atender 

melhor os estudantes (Diário de campo da pesquisadora, 

9/7/2013. Fala da professora do 2º ano, Virgínia). 

 

Quando a gente participa de ateliês é muito bom ver 

também a prática pra gente se dirigir a esses estudantes 

(Diário de campo das colaboradoras, 14/11/2013. Registro 

da estudante Cláudia. Fala da professora do 3º ano, Elke.). 

 

 

Também encontramos trechos das entrevistas com falas de professores acerca da 

importância dos ateliês e do GCEI como um todo: 

 

Pra os professores se aperfeiçoarem melhor nesse lado, 

que muitas vezes o professor não tem esse tempo de ter, 

por exemplo, o curso que venha favorecer o tratamento 

dele com esses alunos com determinada deficiência, então, 

um curso que posso dizer que foi uma, uma pesquisa dessa 

é importante porque abre muito as mentes, né? De toda 

forma! (Entrevista, professor de Matemática: Ivo, 

29/11/2013). 

 

 

Olha! No começo eu estava um pouco receosa. Achando... 

como isso ia contribuir? Mas hoje eu vejo de outra 

maneira. Como contribuiu! Hoje eu vejo com outros olhos. 

Realmente como é bom a gente poder ter uma formação a 

respeito disso, que era algo que ainda estava obscuro pra 

nós e agora tá abrindo uma luz no fim do túnel, tá ficando 

bem claro! Foi importante pra nós, gostei muito! 

(Entrevista, professora de Ciências: Nora. 8/11/2013).  

 

 

O teor prático dos encontros realizados sobre a deficiência visual, a surdez e a 

deficiência intelectual nos remetia às reivindicações sobre o “como fazer”. Esse aspecto 

também requer merecida análise no cerne do distanciamento entre concepção e prática: 

 

Por um lado, a tendência para separar a concepção da execução, isto é, 

a elaboração dos currículos e dos programas da sua concretização 

pedagógica. Trata-se de um fenômeno social que legitima a 

intervenção de especialistas científicos e acentua as características 

técnicas do trabalho dos professores, provocando uma degradação do 

seu estatuto e retirando-lhes margens importantes de autonomia 
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profissional. Por outro lado, a tendência no sentido da intensificação 

do trabalho dos professores, com uma inflação de tarefas diárias e uma 

sobrecarga de atividades: „A intensificação leva os professores a 

seguir por atalhos, a economizar esforços, a realizar apenas o essencial 

para cumprir a tarefa que têm entre mãos; obriga os professores a 

apoiarem-se cada vez mais nos especialistas, a esperarem que lhes 

digam o que fazer, iniciando-se um processo de depreciação da 

experiência e das capacidades adquiridas ao longo dos anos [...] 

(NÓVOA, 2002, p. 55). 
 

 

Delegar aos especialistas a tarefa de pensar, dizer o que fazer, também 

necessitou de provocações nos diálogos do curso, pois o desafio denominado por Freire 

(1997) de “pensar a prática” foi conteúdo caro ao GCEI. Entender que “é pensando a 

prática que aprendo a pensar e a praticar melhor” (FREIRE, 1997, p. 70) constituiu tema 

recorrente no âmbito da pesquisa, dada a compreensão de seus participantes da 

supremacia da prática. Para uma das coordenadoras pedagógicas: 

 

A oficina [O ateliê] que foi muito boa, eu acho que a gente 

precisaria de oficinas específicas para cada modalidade de 

deficiência. Seria muito importante, a prática. E a teoria 

também, mas a prática é muito mais importante 

(Entrevista, professora Marli. 19/11/2013). 

 

Outra coisa é que eles querem mais oficina, né? Nós 

concordamos que teria mais oficinas né, que eles acham, 

já acham que o conteúdo que obtiveram foi muito bom e 

agora eles querem agora entrar mesmo como fosse prático 

né, algo prático, mais prático, na prática (Entrevista,  

coordenador pedagógico, Júnior, 5/11/2013).  

 

 Nesse momento, tomamos de empréstimo as contribuições de Meirieu (2002), 

quando de maneira singular apresenta “a coragem de começar” na travessia entre o dizer 

e o fazer. Ao voltar a exercer a função de professor da educação básica de uma classe de 

subúrbio, o autor nos fez ver “o lugar de onde se fala”, de outro modo: 

 

No entanto, não é porque essas condições de trabalho são 

extremamente difíceis que aquele que as enfrenta consegue resolver 

corretamente os problemas com que se depara; também não é verdade 

que a dificuldade por si só confere uma lucidez particular; ela pode, ao 

contrário, encerrar o sujeito na imediaticidade, engolfá-lo no cotidiano 

medíocre e impedi-lo de tomar o recuo necessário para compreender 

verdadeiramente as coisas (MEIRIEU, 2002, p. 21). 
 

 

 À luz das contribuições do autor, pensávamos no quanto a discussão polarizada 

sobre a distância entre o dizer (pela pesquisadora) e o fazer (por aqueles que 
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efetivamente enfrentavam o desafio de incluir estudantes com deficiência em classes 

comuns de ensino) não se resolvia nos argumentos, ou provocações de ambas as partes. 

Com frequência recorríamos aos ensinamentos de Paulo Freire (1997, p. 71):  

 

O contexto teórico, formador, não pode jamais, como às vezes se 

pensa ingenuamente, transformar-se num contexto de puro fazer. Ele 

é, pelo contrário, contexto de que-fazer, de práxis, quer dizer, de 

prática e de teoria. 

 

 

A busca pelas respostas prontas também perseguia as atividades planejadas no 

âmbito do GCEI, aspecto enfrentado por Ainscow(2001, p. 25) em seus trabalhos com 

professores: 

 

Estou de acordo, sem dúvidas, sobre a importância de descobrir 

estratégias úteis e promissoras. No entanto, creio que é um equívoco 

afirmar que a réplica sistemática de determinados métodos possa gerar 

uma aprendizagem satisfatória, sobretudo quando consideramos um 

grupo de pessoas que historicamente foram marginalizadas e que, 

também, excluídas das escolas. Esta excessiva insistência pela busca 

de encontrar métodos 'de rápida solução' só serve, muitas vezes, para 

desviar a atenção de questões mais importantes, como por exemplo: 

por que não conseguimos ensinar satisfatoriamente alguns alunos?
53

 

 

 

 Era evidente a busca por respostas, as quais, conforme entendemos, apenas o 

fazer coletivo de pensar sobre a prática desenvolvida junto a cada estudante com 

deficiência poderia, de fato, oportunizar. A significativa experiência da pesquisadora, 

tampouco dos participantes do GCEI, seria suficiente para fragilizar, ou fortalecer o 

conhecimento teórico compartilhado. “Quer dizer, desrespeitar o contexto da prática que 

explica a maneira como se pratica, de que resulta o saber da própria prática; 

desconhecer que o discurso teórico, por mais correto que seja não pode superpor-se ao 

saber gerado na prática de outro contexto” (FREIRE, 1997, p. 71). Não seriam os 

24anos de exercício na docência da pesquisadora a convencer os participantes sobre o 

perigo da tentativa de homogeneização do ensino, exemplo típico das enturmações
54

, no 

caso da pesquisa realizada, no agrupamento de estudantes com deficiência na turma C 

organizado na Escola Estadual Despertar, mas, quem sabe, o contraste das contribuições 
                                                           
53

Estoy de acuerdo, sin duda, em que es importante descobrir estrategias útiles y prometedoras. Sin 

embargo, creo que es erróneo dar por supuesto que la réplica sistemática de determinados métodos genere 

um aprendizaje satisfactorio, sobre todo cuando consideramos poblaciones que historicamente han estado 

marginadas e, incluso, excluídas de las escuelas. Esta excessiva insistencia em la búsqueda de métodos 

„de arreglo rápido‟ sólo sirve, a menudo, para apartar la atención de cuestiones más importantes, como:  

¿por quê no conseguimos enseñar satisfactoriamente a algunos alumnos? 
54

Explicamos com detalhes essa organização no capítulo sobre o Currículo e Cultura Escolar. 
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teóricas em suas próprias experiências, e, em especial, as evidências sobre os efeitos de 

suas concepções homogeneizantes nos resultados da pesquisa em andamento. 

 

 

Isto significa dizer que a prática não é considerada dependente da 

teoria para decidir o que deve-se fazer, mas sim, que a teoria e a 

prática se enfrentam e se questionam em um diálogo contínuo e, em 

consequência, é necessário considerar todos os julgamentos e 

interpretações os quais estão abertos às perguntas que possam surgir e 

que as explicações do profissional-pesquisador não têm uma 

categoria privilegiada frente aos outros participantes que estão na 

situação sob investigação. Todas são consideradas 'dados', ou seja, 

recursos para reflexão e crítica (AINSCOW, 2001, p. 67. Grifos 

nossos)
55

. 

 

 

Não se tratava, portanto, da supremacia de nossos argumentos, afinal estes não 

possuíam uma categoria privilegiada pelo fato de conduzirmos o GCEI. Contudo, a 

visível organização de “turmas dos atrasados” numa escola regular era assunto cada vez 

mais latente. Talvez os participantes não tivessem se convencido disso. Talvez até 

verbalizassem estar de acordo, mas permanecesse uma distância entre o dito e o vivido, 

ou continuassem convictos de que colocar estudantes “no mesmo nível, numa mesma 

turma” facilitasse a sua escolarização. Outrossim, talvez não fosse tão fácil trabalhar 

com estudantes em níveis diferentes de aprendizagem, idade e motivações numa mesma 

turma, como argumentava a pesquisadora e suas lentes de aumento (proposições 

teóricas utilizadas) e “nivelá-los” fosse mais cômodo. Era preciso ouvir a Escola 

Estadual Despertar. As falas dos participantes diziam também do quanto é angustiante 

se sentir só no fazer docente e que atitudes como negação, ou descrédito à inclusão de 

estudantes com deficiência, nem sempre retratam o não querer fazer, mas a necessária 

saída do isolamento para construção coletiva sobre o como fazer, conteúdo a ser mais 

explorado em propostas de formação docente. 

Não havia ideias prontas, ou um manual sobre como incluir o estudante com 

deficiência [artigo inexistente!], isso nos aventou a possibilidade de eleger teóricos para 

nos acompanhar nos diálogos desenvolvidos, e embora a pesquisadora tivesse um 

                                                           
55

Esto significa que la práctica no se considera dependiente de la teoría para decidir lo que haya que 

hacer, sino que la teoria y la práctica se enfrentan y cuestionan uma a outra em um diálogo continuo y, em 

consecuencia, hay que considerar que todos los juicios e interpretaciones están abiertos a las preguntas 

que puedan plantearse y que las explicaciones del professional-investigador no tienen uma categoria 

privilegiada frente a las de otros participantes em la situación sujeta a investigación. Todas se consideran 

„datos‟, es decir, recursos para la reflexión y la crítica (AINSCOW, 2001, p. 67. Grifos nossos). 
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conhecimento teórico mais aprofundado
56

 sobre a inclusão desse estudante, o princípio 

da coletividade facultou troca de informações e experiências com todos os participantes, 

afinal, todos possuíam direito à vez e voz: 

 

À medida que marchamos no contexto teórico dos grupos de 

formação, na iluminação da prática e na descoberta dos equívocos e 

erros, vamos também, necessariamente, ampliando o horizonte do 

conhecimento científico sem o qual não nos “armamos” para superar 

os equívocos cometidos e percebidos. Este necessário alargamento de 

horizontes que nasce da tentativa de resposta à necessidade primeira 

que nos fez refletir sobre a prática tende a aumentar seu espectro. O 

esclarecimento de um ponto aqui desnuda outro ali que precisa 

igualmente ser desvelado. Esta é a dinâmica do processo de pensar a 

prática. É por isso que pensar a prática ensina a pensar melhor da 

mesma forma como ensina a praticar melhor (FREIRE, 1997, p. 75). 

 

 Assim, conjuntamente pensamos sobre a organização do currículo escolar em 

atendimento à diversidade das turmas. E mais uma vez reforçávamos o sentido 

colaborativo-crítico de nossa pesquisa: 

 

Eu tava aqui pensando... um dos melhores encontros até 

hoje foi aquele em que nós trabalhamos com os mitos e as 

verdades sobre a condição da deficiência. Talvez 

pudéssemos trabalhar mais esse conteúdo no Curso, 

porque ainda há muitos equívocos sobre nós, as próprias 

pessoas com deficiência. Então, eu sugiro que trabalhemos 

um pouco mais essas concepções (Fala do professor da 

SRMs: Pablo. Diário de campo da pesquisadora, 

29/8/2013). 
 

 

O encontro destacado pelo professor Pablo teve como conteúdo as próprias 

concepções dos participantes acerca da deficiência, e embora não tivéssemos antecipado 

a fundamentação teórica para discussão dessas concepções, convidamos os participantes 

do GCEI a refletir sobre elas, com base no aporte teórico de que dispúnhamos. A 

exemplo, nas falas dos professores e da intérprete de Libras emergiram discussões sobre 

concepções de deficiência. A partir das provocações realizadas, iniciamos a discussão 

da deficiência como uma produção social para além dos fatores médicos ou 

patológicos/patologizantes, e para isso nos utilizamos das contribuições teóricas 
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 Tal conhecimento não nos elegia suficientemente capaz de atestar as informações compartilhadas. “Eu 

esperava pela constatação gritante que me seria imposta: o fato de que na situação de sala de aula seria 

impossível pôr completamente em prática minhas propostas pedagógicas” (MEIRIEU, 2002, p. 28). 

Colocávamos em xeque nossas próprias concepções, mas não nos furtávamos de falar sobre as 

possibilidades de utilizá-las, seja contrapondo-as, ou demarcando outras ainda não cogitadas na resolução 

das situações levantadas.  
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existentes (TUNES; BARTHOLO, 2008; DINIZ, 2007; CARNEIRO, 2006;PADILHA, 

2005; AMARAL, 1995; 1998). Nessa perspectiva,  

 

Com o modelo social, a deficiência passou a ser compreendida como 

uma experiência de desigualdade compartilhada por pessoas com 

diferentes tipos de impedimentos: não são cegos, surdos ou lesados 

medulares em suas particularidades corporais, mas pessoas com 

impedimentos, discriminadas e oprimidas pela cultura da normalidade. 

Assim como há uma diversidade de contornos para os corpos, há uma 

multiplicidade de formas de habitar um corpo com impedimentos 

(DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 70). 

 

 

Essa foi a concepção a orientar as discussões sobre a deficiência com os sujeitos 

da Escola Estadual Despertar, assunto caro à educação especial, pois comumente 

ouvimos nas relações sociais apelos sobre a necessidade de incluir pessoas com 

deficiência porque afinalnão estamos “livres de adquiri-la”, ou de ter um ente nessa 

condição. A concepção de deficiência como uma produção social e a ocupação de um 

corpo com impedimentos retiram a explicação assistencialista para incorporá-la como 

um direito a ser observado em situações cotidianas, em nosso caso, nas experiências 

escolares.  

Na medida em que avançávamos as discussões, entretanto, notávamos a 

necessidade explícita de dialogar com os professores e a intérprete de Libras sobre as 

“Concepções acerca da deficiência no espaço escolar”. O interesse decorreu tanto da 

análise dos sujeitos, quanto do nosso próprio olhar como pesquisadora. Dessa forma, foi 

preciso realizar um encontro maior (4h) para discutir essas concepções e ajudar a 

desmistificar alguns estereótipos existentes
57

.  

Lembramos uma frase utilizada em um de nossos materiais: “Ninguém pode 

ensinar verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida aos 

seus próprios olhos” (FORQUIN, 1993, p. 9) e a dúvida suscitada pela professora de 

Ciências, Nora: 

 

Veja essa frase... depois dela a gente pode 

pensar como é que a gente vai ensinar ao 

estudante cego se para ele o conhecimento não 
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 Nesse encontro, ao falarmos sobre os estereótipos, um dos professores lembrou que para ele todo 

baiano era preguiçoso e, brincando, provocou a pesquisadora dizendo: “é essa a impressão que a gente 

tem, daí quando você chegou aqui fui logo pensando: hi! É baiana! (Rs).” O fato de sermos estranha à 

Escola Estadual Despertar acrescia-se de nossa naturalidade e da visão sobre o estado da Bahia. 

Concepções similares também foram exteriorizadas com relação aos estudantes com deficiência e são 

apresentadas no capítulo sobre Currículo e Cultura Escolar. 
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é válido aos seus próprios olhos? (Diário de 

campo da pesquisadora, 9/9/2013).  

 

Enquanto adentrávamos as discussões na Escola Estadual Despertar, víamo-nos 

“afrontados” por concepções acerca da deficiência, ou dificuldades em aceitar outras 

formas de ser e estar no mundo. Presos aos modelos definidos como normais por nossa 

própria sociedade, arrastávamos as discussões sobre a necessidade de enxergar este 

mesmo mundo de outro modo.  

No nono encontro
58

 iniciamos as discussões sobre o currículo escolar. Nas 

primeiras reuniões realizadas identificávamos, a partir das ricas informações registradas, 

a necessidade de assegurar discussões, em especial a de (re) conhecer e desmistificar 

concepções acerca da deficiência para só então problematizá-la no âmbito do currículo 

escolar. No Encontro subsequente, com uma carga horária maior (8 horas)
59

, discutimos 

com a Escola Estadual Despertar o seu Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Para realização desse encontro, procurávamos um texto sucinto e coerente com a 

discussão do PPP na Escola Estadual Despertar, para ser utilizado com vistas a apenas 

abrir a discussão sobre a necessidade do envolvimento dos participantes da Escola 

Estadual Despertar na (re)significação de PPP. Como não conseguimos localizar um 

compatível com nossos objetivos, elaboramos um pequeno texto (APÊNDICE 11), o 

qual foi trabalhado no Encontro.  

O texto facilitou as discussões. O mais importante no 

encontro de hoje foi entender que o PPP é algo comum, 

não é surreal. O encontro foi muito bom! (Diário de 

campo das colaboradoras, 9/9/2013. Fala da professora da 

SRMs: Raquel. Registro da estudante Júlia). 

 

Propor uma intervenção colaborativo-crítica no contexto de nossa pesquisa nos 

requereu certa postura de autoria para nos aproximarmos da Escola Estadual Despertar, 

ato desafiador e de coragem para iniciar os diálogos. 

Antes mesmo da realização desse encontro, havíamos realizado uma reunião 

específica com a vice-diretora Priscila, o professor da SRMs Pablo, o coordenador 

pedagógico Júnior e a coordenadora do turno matutino, professora Marli: 
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 A realização “tardia” do encontro sobre a temática central de nosso estudo pode se justificar pela 

necessidade que os professores, a intérprete de Libras e a pesquisadora identificaram de assegurar 

discussões acerca das concepções sobre deficiência e dispositivos legais desconhecidos dos participantes 

como conteúdos implícitos à discussão curricular em seu sentido mais amplo.  
59

  Nesse encontro, a gestão da Escola Estadual Despertar ofereceu o almoço a todos os participantes para 

facilitar sua permanência na própria escola durante todo o dia.  
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Após as problematizações do PPP, os professores 

apresentaram alguns aspectos, que, sob sua ótica, não 

podem faltar ao PPP: a proposta do Mais Educação
60

, a 

Sala de Recursos Multifuncionais e o Atendimento 

Educacional Especializado, a função do intérprete de 

Libras, a avaliação e a interação entre estudantes com e 

sem deficiência em sala e durante os intervalos. Assim 

ficou acordado que no encontro para discussão do PPP 

apresentaríamos esses aspectos (Diário de campo da 

pesquisadora, 26/7/2013. Reunião na Escola Estadual 

Despertar). 

 

Após as discussões problematizadas nos encontros anteriores, passamos a 

apresentar situações identificadas nas práticas desenvolvidas na Escola Estadual 

Despertar: Problematizar nossas próprias práticas: a inclusão de estudantes com 

deficiência em foco, nos Encontros XIII, XIV e XV. Segundo Nóvoa (2002, p. 65), “A 

formação implica a mudança dos professores e das escolas, o que não é possível sem 

um investimento positivo das experiências inovadoras que já estão no terreno”. 

Escolhemos duas situações extraídas das observações realizadas em sala de aula, 

registramos e compartilhamos seus aspectos positivos com os demais participantes do 

GCEI. Isso possibilitou valorizar as experiências já concretizadas nas práticas da Escola 

Estadual Despertar. 

No Encontro XIV, contamos com a participação da orientadora, profa. Dra. Rita 

de Cássia Barbosa Paiva Magalhães, desenvolvendo o tema específico de Deficiência 

Intelectual. Tendo reconhecida a importância dos encontros denominados de Ateliês, o 

desenvolvimento do GCEI, entretanto, ensinou-nos o quanto é complexo abordarmos 

aspectos concernentes à formação dos diferentes profissionais envolvidos, pois nos 

vimos obrigados a enfrentar situações adversas, ou aparentemente frontais, a sua 

realização.  
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 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial n. 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. As escolas das redes 

públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo 

com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; 

cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo 

das ciências da natureza e educação econômica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/.  Acesso em 

8/6/2015.  

http://portal.mec.gov.br/
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A organização do GCEI nos possibilitou realizar 16 encontros de duas horas, 

totalizando 32 horas de formação continuada. A necessidade de assegurar algumas 

leituras com os participantes do GCEI nos conduziu à elaboração de duas atividades 

extras (APÊNDICE 12), cada uma de seis horas. Além disso, foram realizados os dois 

Ateliês (de quatro horas cada um) e o Fórum de discussão do PPP, contabilizando um 

total de 60 horas de formação, como podemos visualizar abaixo: 

 

 

Quadro 07. Síntese das atividades desenvolvidas no GCEI. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Após as problematizações, com evidência para a relação entre teoria e prática, 

necessitávamos finalizar a sistemática de Encontros no ano de 2013
61

 e a forma de 

apresentar dados iniciais da pesquisa e orientações capazes de ajudar os partícipes da 

Escola Estadual Despertar no ano vindouro. Demos o nome ao encontro de 

“Encaminhamentos no chão da escola”. 

O GCEI encerra-se no dia 4 de dezembro 2013. Na oportunidade, retomamos os 

primeiros resultados da pesquisa para nossos colaboradores. Nesse encontro também 

realizamos uma avaliação como forma de atender aos requisitos de um projeto de 

extensão.  
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 A Escola Estadual Despertar, embora apresentasse dificuldades visíveis na assunção de seu próprio 

projeto formativo, dava indícios de continuidade à proposta de formação. Durante os Encontros e na 

própria dinâmica da escola, paulatinamente, ouvíamos falas como: “Nessa semana vai ter encontro com a 

coordenação, mas precisa ter uma pauta, a gente precisa conhecer os objetivos (...).” Aos poucos os 

professores e a intérprete sinalizavam a importância de fortalecer a estrutura de encontros de formação na 

organização pedagógica da Escola Despertar. 

TIPO DE ENCONTRO/FORMACÃO CARGA HORÁRIA 

I Ateliê Possibilidades na/para inclusão 

escolar de estudantes com deficiência: 

diálogos iniciais com a Libras e a 

Áudiodescrição 

01 dia – 08 horas 

I Fórum de Discussão do Projeto Político 

Pedagógico: passos iniciais para uma 

participação coletiva 

01 dia – 08 horas 

Encontros de Colaborar-Ação (discussões 

teóricas e problematizações das práticas) 

16 encontros – Cada encontro de 02 horas após 

as provas. Carga horária total: 32 horas 

Atividades Extras 02 atividades – Cada uma de 06 horas Total: 12 

horas 

Carga Horária Total do Curso 60 horas assim distribuídas: 

32 horas de encontro após os provões; 

02 dias (PPP e Ateliês) – 16 horas 

02 Atividades Extras – 12 horas 
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Localizamos no Diário de campo das colaboradoras evidências do 

compartilhamento da pesquisa durante seu desenvolvimento: 

 

Depois de apresentar e discutir seu projeto de pesquisa do 

doutorado com o grupo, a pesquisadora iniciou as 

atividades da manhã (Diário das observadoras, 18/4/2013. 

Registro da estudante Júlia). 

 

 

A pesquisadora inicia com a entrega da pauta do encontro 

e explica que as discussões serão centradas na discussão 

sobre o Projeto Político Pedagógico da escola. Fala 

também sobre o seu primeiro Seminário Doutoral
62

, e 

apresenta alguns dados a serem discutidos junto à banca 

de professores da UFRN (Diário de campo das 

colaboradoras, 29/8/2013. Registro da estudante Júlia). 

 

Desnudar os dados obtidos no GCEI e na pesquisa como um todo nos dá o 

sentido do capítulo a seguir. Chegamos, então, a estabelecer diálogos com a Escola 

Estadual Despertar: 

 

Como exaustivamente discutido, a falta de habilidades específicas dos 

professores do ensino regular para lidar com alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais é uma das principais barreiras a 

serem evidenciadas para a implantação efetiva de uma educação 

inclusiva. Independentemente de propostas político curriculares, não 

se pode esperar que professores sem conhecimentos e experiências 

formativas que levem em consideração a diversidade possam dar 

conta de ensinar, no contexto atual das escolas públicas brasileiras, 

alunos com significativas diferenças na aprendizagem (GLAT; 

PLETSCH, 2011, p. 119). 

 

A organização dos encontros, portanto, possibilitou nos aproximarmos dos 

professores e da intérprete de Libras a fim de considerar suas necessidades formativas e 

abordá-las no âmbito do GCEI. Embora defendamos o sentido de um currículo comum 

aos estudantes de determinada turma, não podemos desconsiderar especificidades, ou 

“significativas diferenças na aprendizagem”, para que haja condições de participação a 

todos esses estudantes. Como vimos, a opção metodológica pela pesquisa-ação 

colaborativo-crítica orquestrou os princípios adotados no âmbito do GCEI como num 
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 O Seminário Doutoral I é uma disciplina obrigatória do Curso Doutorado em Educação do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGEd),que avalia o texto inicial da tese, na sua concepção, focalizando a 

atenção ao objeto de estudo, problemática, objetivos, definições teóricas-metodológicas. Subsidia 

elementos para as discussões dos Seminários de Pesquisa e a sistemática de orientação. 

(Fonte: Estrutura Curricular do Programa de Pós-Graduação. Doutorado em Educação. Disponível em: 

http://www.ppged.ufrn.br/. Acesso em 28/3/2013.) 

http://www.ppged.ufrn.br/
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casamento necessário à elucidação dos principais achados da pesquisa. No capítulo a 

seguir, damos continuidade às discussões, dessa vez, delimitando o debate sobre 

currículo e a cultura escolar na/da Escola Estadual Despertar. 
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3 Currículo escolar e inclusão de estudantes com deficiência: aportes teóricos
63

 

 

No presente capítulo elencamos as bases teóricas sobre o currículo escolar a fim 

de alicerçar sua interface com a educação especial. Inicialmente, explicitamos algumas 

considerações do ponto de vista conceitual e, posteriormente, apresentamos nosso 

levantamento. Dada a vasta literatura sobre o tema, destacamos suas articulações no 

campo da educação especial, tomando por base teses, dissertações e periódicos alusivos 

ao debate sobre o currículo e a inclusão escolar de estudantes com deficiência.  

Os estudos curriculares têm definido currículo de formas muito diversas, desde 

os guias curriculares até o que acontece na sala de aula, muitos aspectos podem ser 

definidos como currículo (LOPES; MACEDO, 2011). Além da amplitude do tema e de 

suas incorporações ao contexto escolar, o currículo depende dos acordos sobre os 

sentidos implícitos à produção do conhecimento, sempre parciais e localizados 

historicamente. Inadvertidamente, em nossas apropriações o tomamos apenas como toda 

e qualquer forma de organização do conhecimento escolar. Portanto, costumamos 

pensar no currículo somente como conhecimento, “esquecendo-nos de que o 

conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, 

vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa 

identidade, na nossa subjetividade” (SILVA, 2007, p. 15). 

Dessa forma, tomamos a acepção do termo “currículo” como prática de poder, 

de significação e de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, constrange o 

comportamento e projeta identidades, “[...] tudo isso produzindo sentidos. Trata-se, 

portanto, de um discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e 

culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e o recria”  

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 41).  

Como dissemos no capítulo introdutório, investigar o currículo nos permite 

adentrar a escola e conhecer suas formas de organização pedagógica, tanto do ponto de 

vista do conhecimento escolar, quanto das subjetividades construídas nas interações 

com as turmas, no manejo da prática educativa, na eleição dos conhecimentos válidos 

[...] e no lugar destinado aos estudantes com e sem deficiência. 
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 Neste capítulo optamos por privilegiar a discussão curricular fundante para nossa tese. Do seu 

conteúdo, consideramos estabelecer as bases teóricas para os nossos diálogos com a Escola Estadual 

Despertar, por isso, apenas no próximo capítulo faremos as articulações com os dados construídos no 

contexto de nossa investigação. Os diálogos deste capítulo, portanto, situam-se nas articulações de nosso 

estudo com as investigações localizadas em nosso levantamento bibliográfico.  
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Quando nos referimos à inclusão escolar de estudantes com deficiência e nos 

reportamos à discussão sob o ponto de vista da construção de práticas curriculares e o 

decantado respeito às diferenças enfaticamente incorporado aos nossos discursos, 

chegamos ao modo como compreendemos a deficiência e as (im)possibilidades
64

 de 

participação desses sujeitos no âmbito do planejamento escolar. O professor, então, 

possui uma margem de atuação importante: 

 

O professor decide no que se refere à interação com seus alunos, em 

alguma medida à relação entre estes, ao tipo de atividade que vão 

realizar, à sequência de tarefas, seu espaçamento, duração, à forma e 

tempo de realizar a avaliação, escolhe materiais, livros-texto, 

estratégias de ensino, pondera conteúdos, fomenta um tipo de 

habilidade ou outro etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 174). 

 

 

Não concebemos o currículo como reduzido a um pacote prescritivo adotado 

pelas instâncias governamentais, antes reconhecemos as possibilidades de participação 

em seu “remodelamento”. Com tal entendimento, não desconsideramos a conjuntura 

mais ampla na construção do currículo: 

 

[...] Significa também que sua construção não pode ser entendida 

separadamente das condições reais de seu desenvolvimento e, por isso 

mesmo, entender o currículo num sistema educativo requer prestar 

atenção às práticas políticas e administrativas que se expressam em 

seu desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, 

materiais, dotação de professorado, à bagagem de idéias e significados 

que lhe dão forma e que o modelam em sucessivos passos de 

transformação. (SACRISTÁN, 2000, p. 21).  

 

Aos diálogos com a Escola Estadual Despertar precedeu o entendimento do 

currículo em sua conjuntura mais ampla. Se, por um lado, reconhecemos a flexibilidade 

do trabalho docente nas opções, na forma como organiza as aulas e propõe modificações 

no currículo; por outro, consideramos as implicações da conjuntura política, econômica 

e social mais ampla a este trabalho. O conhecimento acerca das normatizações 

curriculares no estado do Rio Grande do Norte foi conteúdo do GCEI e, também, 

permeia a escrita desta tese. Alargar seu entendimento junto aos professores e a 

intérprete de Libras e, ainda, ressignificá-lo no contexto escolar, deu-nos a possibilidade 

de falarmos de um currículo em ação, com suas incongruências e intensidades. Não 
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 A depender da concepção de deficiência, se o sujeito é visto com base em suas potencialidades, ou não, 

podemos facultar condições de participação nas propostas escolares. Tendo suas vozes, formas de 

participação obliteradas e/ou silenciadas, estudantes com deficiência continuarão à margem do currículo 

e, por isso, impossibilitados de desenvolvimento e aprendizagem no contexto escolar. 
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falamos de um currículo desencarnado, mas do currículo existente e das possibilidades 

de mudanças num dado contexto. 

Insistimos na importância em conhecer e, nos moldes de uma pesquisa 

colaborativo-crítica, (re) pensar as relações construídas no currículo escolar. Em nosso 

entendimento: 

 

As definições sociais sobre o conhecimento escolar – definições que 

são dialeticamente relacionadas e que repousam no contexto maior das 

instituições sociais e econômicas circundantes – são mantidas e 

recriadas pelas práticas do senso comum de ensino e avaliação nas 

salas de aula (APPLE, 2006, p. 89). 

 

Partimos, portanto, do entendimento da necessária inserção do currículo “[...] na 

moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua produção 

contextual” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 7). Transcendendo a visão meramente 

técnica restrita aos procedimentos, compreendemos o currículo como “[...] implicado 

em relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o 

currículo produz identidades individuais e sociais particulares” (MOREIRA; SILVA, 

2008, p. 8).  

As relações de poder também se fizeram presentes nas práticas e nos diálogos 

estabelecidos com a Escola Estadual Despertar, especialmente por reconhecermos o 

currículo como uma opção cultural, como um “projeto seletivo de cultura, cultural, 

social, política e administrativamente condicionado, que preenche a atividade escolar e 

que se torna realidade dentro das condições da escola tal como se acha configurada” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 34). O fato de privilegiar determinados caminhos na 

acessibilidade ao currículo, ou de supervalorizar alguns objetivos no planejamento, 

assenta nossas convicções e a supremacia de um olhar, nem sempre atento às 

singularidades de diferentes sujeitos. Ainda conforme Sacristán (2000, p. 21), “O 

currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-se a determinados 

professores e alunos, serve-se de determinados meios, cristaliza, enfim, num contexto, 

que é o que acaba por lhe dar significado real”.  

Ao contrapormos a visão do currículo como centralmente apoiado no 

planejamento técnico e instrumental, concluímos sobre a importância em chegar à 

Escola Estadual Despertar em busca de diálogos com seus representantes. Não falamos, 

portanto, da imposição de uma proposta curricular mais adequada à inclusão escolar de 

estudantes com deficiência, mas antes, da problematização do currículo concreto, e a 
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partir deste, a proposição de mudanças a ser discutidas sob a figura do pesquisador 

coletivo. Nessa concepção a própria teorização acerca do currículo “[...] deve ocupar-se 

necessariamente das condições de realização do mesmo, da reflexão sobre a ação 

educativa nas instituições escolares, em função da complexidade que se deriva do 

desenvolvimento e realização do mesmo” (SACRISTÁN, 2000, p. 16).  

Esse entendimento acerca do currículo escolar possibilitou a leitura atenta de 

textos relacionados à (con) formação de identidades de estudantes com deficiência 

matriculados nas classes comuns de ensino. Por isso, a escrita deste capítulo nos 

permitiu percorrer itinerários variados no conhecimento da temática investigada. 

Localizar investigações relacionadas ao nosso objeto de estudo nos fez analisar as 

semelhanças e inovações com nossa tese. Para tanto, a pesquisa foi realizada em 

diferentes meios de difusão de conhecimento acerca do currículo escolar. Começamos 

com a apresentação do levantamento teórico no portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

O período de consulta ao banco da CAPES foi delimitado entre os anos 2010 e 

2015
65

. Devido à variedade de terminologias utilizadas quando em referência aos 

estudantes com deficiência, preferimos usar apenas o descritor “Currículo Escolar”. 

Embora a pesquisa tenha nos oferecido um leque maior de teses e dissertações sobre o 

tema e não especificamente sobre a Educação Especial, garantimos uma maior 

probabilidade de identificação de trabalhos acerca do currículo escolar. Ao todo foram 

analisados 913 resumos. Desse total identificamos apenas nove trabalhos, os quais 

apresentamos a seguir. 

Em nosso texto optamos pelo diálogo com os estudos mais relevantes para a 

construção de nossos itinerários. Nesse sentido, a pertinência da escolha de nove 

trabalhos justifica-se a partir de dois critérios: as relações pretendidas entre currículo e 

educação especial numa perspectiva de caracterização e intervenção na escola básica, e 

as contribuições ao nosso objeto de estudo, mais precisamente delimitado como o 

currículo escolar decorrente da implementação de políticas públicas de inclusão no 

campo educacional brasileiro e da organização do ensino da Escola Estadual Despertar. 

Dentre as nove pesquisas identificadas, Effgen (2011), ao abordar a formação 

continuada, apresenta-a como ação passível de mostrar novas possibilidades de trabalho 
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 A delimitação do período se deve ao fato de um dos estudos localizados (VIEIRA, 2012) ter 

apresentado um levantamento sobre o mesmo tema, no período de 2001 a 2010, como apresentaremos 

ainda neste capítulo.  
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pedagógico com os alunos indicados à Educação Especial na escola de ensino comum. 

Para a autora, isso é possível através de um currículo comum a esses estudantes, pela 

implementação de práticas pedagógicas inclusivas e reflexões sobre a articulação do 

atendimento educacional especializado com a sala de aula de ensino comum. 

Por reconhecer a importância de estratégias “[...] pedagógicas diferenciadas que 

respeitem as necessidades coletivas e individuais dos alunos, disponibilizando recursos, 

tempos e metodologias que tornem os conhecimentos trabalhados mais contextualizados 

e acessíveis aos alunos” (EFFGEN, 2011, p. 188), o estudo possibilita referendar a 

realização de nossa pesquisa tanto do ponto de vista de sua necessidade e urgência, 

quanto da importância em ampliar esse tipo de discussão com outros interlocutores do 

currículo escolar. Nesse sentido, nossa investigação alarga as possibilidades 

apresentadas pela pesquisa citada, por oportunizar a construção de diálogos com 

professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e com a intérprete de 

Libras.  

Ao investigar condições de inclusão de crianças e adolescentes com síndrome de 

Down, Simioni (2011) analisou, em sua dissertação de mestrado, adaptações no 

currículo para atender às especificidades desses estudantes. Como contribuição, sugeriu 

a não supremacia do currículo acadêmico, haja vista a necessidade de propiciar um 

“currículo funcional”
66

 para a autonomia da pessoa com síndrome de Down na sua vida 

adulta (comportamento adaptativo). Embora reconheçamos a importância do estudo, 

principalmente por indicar a urgência na implementação de políticas públicas 

educacionais por meio de formação continuada em serviço dos profissionais envolvidos, 

consideramos a relevância em preservar o currículo comum a todos os estudantes, nem 

com a supremacia do currículo acadêmico, tampouco com a limitação deste currículo. 

Embora consideremos o “currículo funcional” iniciativa importante para/na inclusão de 

estudantes com deficiência intelectual, acreditamos que no âmbito escolar essa 

concepção necessite ser ampliada para as outras facetas do currículo escolar.  

Em sua tese de doutoramento, Castaman (2011) apresentou estudo sobre as 

concepções explicitas da educação inclusiva nos Projetos Políticos Pedagógicos 

escolares (2000-2002) da região noroeste colonial do Rio Grande do Sul. Como 
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 Segundo o Manual para Formação de Docentes em Currículos Funcionais (PORTUGAL, 2000), o 

currículo funcional baseia-se na análise dos ambientes de vida (casa, trabalho, escola e comunidade) de 

pessoas com deficiência e nas competências (inteligência e competências adaptativas) necessárias para o 

funcionamento mais autônomo possível desses estudantes nesses ambientes. Noutras palavras, é o 

desenvolvimento de competências específicas em e para ambientes naturais específicos.  
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analisado pela autora, a inclusão escolar na contemporaneidade, vista nas políticas de 

inclusão nacionais e internacionais, deu-se sob o domínio dos saberes que compõem a 

educação especial – com ênfase na normalização dos sujeitos tidos como com 

deficiência (ou anormais). Castaman (2011) possibilita ratificar nossa compreensão de 

que a organização curricular da escola está imbricada das concepções históricas acerca 

da deficiência e/ou educação especial. O estudo contribui para/com a nossa 

investigação, afinal romper com a ênfase à patologização da deficiência ainda nos é 

imperativo, e também foi conteúdo evidente ao GCEI.  

Fonseca (2011) oferece análise dos procedimentos de ajuste curricular feitos 

pelo professor, com base nas flexibilizações e adequações curriculares possíveis de 

serem implementadas na sala de aula. A autora apresenta também um plano 

colaborativo de intervenção feito com o professor especialista atuante na educação 

especial, para auxiliar o professor do ensino comum no desenvolvimento de ajustes 

curriculares nas práticas pedagógicas, e a realização de formação continuada em 

serviço, reconduzindo-a a reflexões sobre sua prática. Por apresentar interlocuções entre 

o professor da sala comum e do ensino especial, a pesquisa traz contribuições 

significativas, ao passo em que nos sugere atentar em nossa investigação para o papel da 

SRMs no contexto da inclusão escolar de estudantes com deficiência. Este aspecto 

também latente em nossa pesquisa e na própria organização do currículo escolar passa a 

compor um dos diálogos construídos com a Escola Estadual Despertar.  

Ao investigar o trato com as diferenças a partir do ponto de vista das crianças e 

professores de uma escola municipal de educação infantil de Belo Horizonte-MG, 

Castro (2011) descreve aspectos do convívio e do confronto das diferenças na rede de 

ensino do município de Belo Horizonte. Como resultado, considera que, apesar da 

complexidade do tema inclusão escolar, é possível destacar a resposta das crianças para 

que haja efetivamente a garantia de uma escola para todos. Nosso estudo valida as 

importantes contribuições da pesquisa e amplia as possibilidades indicadas pela autora, 

ao propor uma formação para professores e intérprete de Libras no contexto da Escola 

Estadual Despertar.  

Braun (2012) teve como objeto de sua tese de doutorado as práticas pedagógicas 

e processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência intelectual no ensino 

comum. O estudo cuja metodologia se pauta numa ação colaborativa identificou que a 

presença do aluno com deficiência intelectual na escola comum ainda é motivo de 
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estranhamento e que o formato da estrutura curricular indica o quanto é difícil garantir 

processos de ensino e aprendizagem para o aluno com deficiência intelectual.  

A investigação da autora é importante por apresentar contribuições à 

constituição de nosso diálogo sobre a (in)visibilidade de estudantes com deficiência 

intelectual. As bases apresentadas para uma investigação colaborativa nos fizeram 

identificar pontos de justificativa de nossa tese como colaborativo-crítica e reafirmaram, 

mais uma vez, a importância de desenvolvermos a presente pesquisa de doutorado. 

Ao investigar o tema inclusão escolar e a prática pedagógica a partir do 

paradigma clínico-médico da Inclusão, Adam(2012) conclui, dentre outros achados, que 

o paradigma clínico-médico se mostra intrínseco à prática pedagógica em professores, 

ao apoiarem ou serem contrários ao processo de inclusão. A exemplo dos outros 

estudos, Adam (idem) nos mostra como é importante conhecer em maior profundidade a 

organização curricular de diferentes escolas.  

Na atualidade do tema, nossa pesquisa dialoga com os dados apresentados e 

permite avançar na forma como os professores e a intérprete de Libras modificam (ou 

não!) suas práticas a fim de contemplar as potencialidades dos estudantes com 

deficiência.  

Spagnol (2012), por sua vez, discute a proposta de uma escola inclusiva e a 

necessária postura de/na construção de projeto político-pedagógico, currículo, 

metodologia, avaliação e estratégias de ensino, sob ações favoráveis à inclusão escolar e 

práticas educativas diferenciadas no atendimento às necessidades específicas de seus 

alunos. Analisando as tarefas de casa, e a partir da realização de encontros reflexivos, a 

professora reconheceu a importância de refletir e planejar tarefas possibilitadoras da 

aprendizagem e desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual. Tal análise 

implicou a adoção de um novo olhar sobre as tarefas de casa como recurso pedagógico 

complementar à aprendizagem discente. 

Nesse estudo, a autora apresenta como inovação a atenção às atividades de casa. 

Sua investigação reclama o repensar do currículo escolar em atenção aos estudantes 

com deficiência intelectual, comprovando que o conteúdo apresentado neste recurso 

pedagógico [dever de casa] se faz importante ao movimento de reflexão e ação. 

Certamente uma atenção particularizada ao recurso pedagógico nos teria possibilitado 

enriquecer o acompanhamento às aprendizagens dos estudantes com deficiência da 

Escola Estadual Despertar, contudo, a delimitação de nosso objeto de estudo e os 

objetivos estabelecidos residiram no acompanhamento a essas participações através das 
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observações realizadas no contexto escolar. O movimento de reflexão e ação de nossa 

tese se baseou em outros procedimentos metodológicos, e, numa relação dialética, 

dialogam com os resultados apresentados por Spagnol (2012), como, por exemplo, a 

necessidade de auxiliar os professores na tarefa de pensar sobre suas decisões no 

manejo da prática educativa.  

Por seu turno, Vieira (2012) realizou, em sua tese de doutoramento, importante 

levantamento teórico no site da CAPES. No período delimitado entre 2001 e 2010 

localizou 111 dissertações e teses, apresentando discussões sobre o currículo escolar e a 

escolarização de alunos com indicativo à Educação Especial, como ele denomina. O 

autor identificou ainda, seis trabalhos versando sobre a mesma temática apresentados no 

encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd). 

A tese de Vieira (2012) se referenda para nós como um dos mais importantes 

trabalhos, pois além de promover a articulação entre o currículo e a Educação Especial, 

o autor desenvolve a metodologia da pesquisa-ação colaborativo-crítica, tal como 

realizamos. Discorre sobre o desconhecimento docente de conhecimentos teórico-

práticos acerca da inclusão escolar e o descrédito nas condições de aprendizagem de 

alunos com indicativo à educação especial, bem como as decorrentes elaborações de 

atividades descomprometidas com a escolarização propriamente dita. Com base nos 

dados analisados por meio da observação do cotidiano escolar, escuta e os espaços de 

formação continuada, o autor propõe a construção de um “currículo articulado e capaz 

de garantir o que é comum a todas as pessoas e ao que é específico, dadas as condições 

existenciais humanas” (VIEIRA, 2012, p. 125). Como sinaliza, a saída do pesquisador 

da escola não representou a superação dos desafios lá existentes, mas a inquietação, 

base da realização de sua investigação. 

A pesquisa de Vieira (idem) nos inspira por nos ajudar a reconhecer os limites 

de nossa tese, afinal, alguns aspectos identificados na Escola Estadual Despertar ainda 

estão/são latentes e carentes de investigações e encaminhamentos. Outra contribuição 

está em coadunar com nosso entendimento de um currículo comum a todos os 

estudantes, porém atento as suas especificidades. E, finalmente, por nos dar pistas 

metodológicas para nossa pesquisa, haja vista nos utilizarmos das mesmas bases 

investigativas.  

Como singularidade de nossa pesquisa, consideramos oportuno o diálogo com 

professores dos anos finais do ensino fundamental, fator promovedor de novas 
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perspectivas na inclusão escolar de estudantes com deficiência nesse segmento da 

educação básica. Outro diferencial de nosso estudo, oportunizado pelo nosso campo de 

pesquisa, reside na existência de uma legislação própria normatizadora das condições 

curriculares para/na inclusão de estudantes com deficiência (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012), e, portanto, provocador dos diálogos construídos no GCEI. A relação 

pesquisa e extensão e a decorrente certificação dos professores e da intérprete de Libras 

também constituem formas de valorização profissional e aproximação do ensino 

superior à educação básica.  

Além das pesquisas identificadas no banco da CAPES, realizamos levantamento 

no portal da Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizamos como 

descritores “Currículo e Deficiência”; “Currículo e Educação Especial” e “Currículo e 

Inclusão Escolar”. Nessa pesquisa, embora tenhamos encontrado estudos recentes 

localizados no período de 2010 a 2013, não delimitamos o tempo como critério para o 

levantamento, apenas determinamos o uso dos descritores e consideramos todas as 

pesquisas decorrentes.  

Os estudos localizados possibilitam ratificar a necessidade de assegurar 

propostas de formação continuada com sujeitos envolvidos com a inclusão escolar. 

Também se considera as dificuldades dos professores de promover condições de acesso 

à aprendizagem a todos os estudantes, o que indica a importância do desenvolvimento 

de pesquisas intervencionistas e do importante diálogo entre o que se produz em 

diferentes âmbitos acadêmicos e as práticas curriculares construídas no contexto 

escolar. 

A exemplo do levantamento realizado no portal da CAPES, a identificação dos 

estudos no portal do SciELO indica um importante acervo teórico, em especial por 

facultar o contato com diferentes aportes teórico e metodológicos. A imersão nas 

investigações proporciona o conhecimento de diferentes estilos de escrita, como 

também nos possibilita refletir e ampliar nosso próprio repertório ao construirmos os 

diálogos com a Escola Estadual Despertar.  

Com o objetivo de apresentar e ilustrar os estudos localizados no portal da 

SciELO, organizamos o quadro localizado no seguimento. No total foram identificados 

seis estudos. Desses, três se referem à inclusão de estudantes com deficiência 

intelectual. Os demais analisam o currículo estabelecido no bojo da proposta inclusiva.  

Como ponto em comum dos seis estudos localizados, destacamos a sua possibilidade de 

generalização a outros estudantes em seus respectivos contextos escolares. O currículo 
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discutido na/para inclusão de estudantes com deficiência é o currículo a ser assegurado 

a todos os estudantes, afinal, ampliar as condições de aprendizagem por meio de 

estratégias reconhecedoras das especificidades de estudantes com deficiência possibilita 

à escola oportunizar outras formas de acesso escolar nem sempre tão presentes em 

nossos planejamentos e/ou propostas para organização do trabalho pedagógico. Os 

estudos identificados abaixo endossam nosso entendimento de que a discussão sobre o 

currículo escolar e as possibilidades de atenção às particularidades de estudantes com 

deficiência é fator de enriquecimento para todos os estudantes. 



Descritores CURRÍCULO E DEFICIÊNCIA 

   

CURRÍCULO E 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

CURRÍCULO E INCLUSÃO 

ESCOLAR 

Textos 

Localizados  

15 textos 9 textos 1 texto 

Textos 

relacionados 

ao nosso 

objeto de 

estudo 

Referência 

 

 

 

Tema 

 

 

 

 

Referência Tema Referência Tema 

 ESCOBAL; ROSSIT; 

GOYOS (2010). 

 

 

BEZERRA; ARAÚJO 

(2011). 

 

FIORINI; 

DELIBERATO; 

MANZINI (2013) 

 

OLIVEIRA, Marileide 

Antunes de; LEITE, 

Lúcia Pereira  

 

BRITO, Ariella; SILVA, 

Iris Lima; CARDOSO, 

Fabrício; BERESFORD, 

Heron. (2009) 

O ensino informatizado para aquisição de 

conceito de números por pessoas com DI. 

 

 

A deficiência intelectual na escola inclusiva. 

 

 

Estratégias de ensino e adaptações de recursos 

com foco na inclusão educacional do aluno com 

deficiência visual. 

 

Paradigma de Suportes da educação inclusiva. 

Ajustes educacionais para que todos os alunos 

participem da escola comum.  

 

Práticas para o currículo e a metodologia de 

ensino e avaliação de estudantes com Síndrome 

de Down, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares para Educação Especial. 

Não foram 

localizados 

estudos 

utilizando este 

descritor. 

 PARO,  

Henrique 

(2011). 

Examina o currículo 

escolar na perspectiva do 

direito à escolarização 

elementar.  

Quadro 08. Síntese Levantamento Teórico Portal da Scielo. 

 



Dessa vez, ao construir nosso levantamento tomando por base o site da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), e usando os descritores “Currículo 

Escolar” e “Deficiência”, localizamos três pesquisas. Mais uma vez, o tempo não foi 

critério de nosso levantamento, mas todos os estudos identificados com base nos 

descritores utilizados. Tais investigações, em suas singularidades, ajudam-nos a 

compreender nosso objeto de estudo com mais elementos e base teórico-metodológica.  

Melo (2008), ao considerar a Sala de Recursos Multifuncionais como apoio 

fundamental para a acessibilidade curricular do estudante com deficiência intelectual, 

conclui sobre avanços conceituais para a inclusão escolar desse aluno, porém no que se 

refere à prática pedagógica das SRMs, ainda identifica um distanciamento quanto aos 

seus objetivos e fundamentos teóricos e metodológicos. No contexto de nossa pesquisa, 

Melo apresenta a contribuição importante de que a existência das SRMs no contexto 

escolar não é suficiente para promover condições de acessibilidade aos estudantes com 

deficiência, tal como apresentaremos em nossos diálogos. 

Em sua dissertação, Oliveira (2010) reconhece, com base em um Estudo de 

Caso, que, embora o currículo da escola campo da investigação se apresente numa visão 

progressista, tido como aberto, preocupado com a seleção e organização dos conteúdos, 

e até com flexibilidade na definição dos objetivos, esse não é efetivado na prática 

pedagógica a todos os estudantes. Esse é mais um estudo que corrobora a necessidade 

da realização de pesquisas com os professores e não sobre esses professores, haja vista 

as dificuldades docentes acerca de como flexibilizar o currículo escolar a fim de atender 

às necessidades de quaisquer estudantes. Além de identificar e garantir visibilidade das 

vozes dos sujeitos da pesquisa, o estudo também oferece indicativos sobre a 

importância, de se acompanhar suas práticas desenvolvidas no contexto escolar e de se 

criar estratégias para refletir sobre essas práticas de forma coletiva. Nossa pesquisa, 

portanto, alicerça a possibilidade de construção de novos diálogos com professores da 

educação básica e, desse modo, reafirma a importância da investigação nos moldes da 

pesquisa-ação colaborativo-crítica.  

Com o foco em uma instituição especializada, a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (Apae), Simão (2013) contribui com sua investigação ao concluir 

sobre a necessidade de políticas públicas para a inclusão serem concretizadas na forma 

de formação e continuada, a fim de beneficiar não apenas estudantes com deficiência, 

mas a educação como um todo. Com o estudo endossamos a importância de realização 
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de pesquisas cuja abordagem metodológica favoreça a problematização da inclusão 

escolar no âmbito da formação de professores, como procedemos na presente tese. 

Por avaliarmos a necessidade de ampliar a localização de trabalhos existentes no 

âmbito da BDTD, utilizamos como descritores “Currículo Escolar” sem articulá-los à 

inclusão escolar, ou à educação especial. Foram localizados 500 trabalhos oriundos de 

diversas universidades e com diferentes objetos de estudo. Nesse caso em específico, 

devido ao grande volume de estudos identificados, para uma seleção prévia dos estudos 

relacionados ao nosso objeto de estudo, detivemo-nos à leitura dos Resumos. Desses, 

apenas sete investigações versam sobre nosso foco de interesse, currículo e inclusão de 

estudantes com deficiência. Sobre essas, detivemos uma leitura mais apurada.  

Machado (2005), em pesquisa realizada no ensino fundamental de uma escola 

pública, numa prática desenvolvida com estudante com paralisia cerebral, indica a falta 

de formação docente e acessibilidade física como entraves à inclusão escolar. Com o 

estudo a autora apresenta a necessidade de realização de adaptações pedagógicas de 

acesso ao currículo, assim como a formação de professores para a inclusão de 

estudantes com deficiência, aspectos caros à educação e presentes em nossa 

investigação. 

Para Amaral (2006), a inclusão, no contexto da escola campo de sua 

investigação, deu-se com grandes dificuldades estruturais, em especial nas adaptações 

de acesso ao currículo. O estudo contribui para nossa investigação, pois apresenta a 

legislação do estado do Pará e as regulamentações quanto a número de estudantes com 

deficiência por turma. A exemplo da legislação estadual do Rio Grande do Norte,  a do 

Pará considera que um estudante com deficiência corresponde a dois sem deficiência, 

consequentemente há uma redução de estudantes nas turmas consideradas “inclusivas”. 

O estudo também proporciona a conclusão importante acerca de lacunas na formação 

inicial e continuada dos professores envolvidos com a inclusão escolar.  

O desconhecimento dos professores quanto a ações promovedoras das condições 

de acesso ao currículo escolar foi uma das constatações apresentadas por Gonçalves 

(2006). Com foco na inclusão de estudantes com paralisia cerebral, a autora identifica as 

ações ainda como mínimas. Insistimos, desse modo, na necessidade de realizarmos mais 

investigações com os profissionais envolvidos com a inclusão escolar, tendo no 

currículo o objeto de estudo para concretização de pesquisas colaborativo-críticas.  

Antunes (2008), ao investigar o currículo na educação infantil, indica a 

importância de se ampliar discussões e/ou decisões acerca da flexibilização curricular 
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com todos os envolvidos com a inclusão escolar de estudantes com deficiência e não 

apenas com os professores, como acontece no contexto da pesquisa realizada. 

Identificou ainda a supremacia de atividades socializadoras e a necessidade de tornar o 

conhecimento escolar acessível a esses estudantes. Como procedemos em nossos 

diálogos, avaliamos a precisão de, na vertente colaborativo-crítica, auxiliar os 

professores a superar tais práticas e viver o permanente convite para aprendizagem e 

participação de estudantes com deficiência no currículo escolar. 

Em sua dissertação, Lopes (2010) indica a necessidade de adequação curricular 

para o sucesso de estudantes com deficiência. Versa sobre as lacunas na formação 

inicial e continuada e a importância de a inclusão escolar ser assumida como tarefa de 

todos os imbricados com/no trabalho com estudantes com deficiência.  Em ambos os 

textos (ANTUNES, 2008; LOPES, 2010) prevalece a defesa pela necessária 

flexibilidade ao currículo, a fim de contemplar a participação de todos os estudantes na 

autonomia e desenvolvimento de sua aprendizagem.  

Em outro estudo, Cathcart (2011) apresenta resultados de pesquisa qualitativa 

realizada em duas escolas públicas. Para a autora, com base nos dados analisados, 

embora os estudantes com deficiência intelectual estivessem dispostos a aprender, as 

mediações comprometeram as possibilidades de autonomia desses sujeitos. 

Proporcionar momentos de mediação e interação permanece como desafio à inclusão 

escolar de estudantes com deficiência intelectual. 

Machado (2013) apresenta investigação sobre a avaliação do potencial de 

aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual e conclui sobre o importante 

papel da mediação. Reconhece-se a avaliação como relevante instrumento de ensino-

aprendizagem para o acompanhamento do bom desempenho desses estudantes. Para 

Cathcart (idem) e Machado (idem), a mediação é aspecto importante para possibilitar 

aos sujeitos com deficiência saírem de sua não participação e promover necessárias 

condições de aprendizagem.  

Além dos estudos identificados, a fim de fortalecer nosso escopo teórico, 

consideramos ainda a importância em localizar os trabalhos na área de currículo e 

educação de pessoas com deficiência em dois periódicos: a Revista Brasileira de 

Educação Especial (RBEE)
67

 e a Revista Currículo sem Fronteiras
68

. No caso da 

RBEE, a escolha se deve ao fato de a revista ser referência nacional da área de educação 
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 www.scielo.br/rbee 
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 www.curriculosemfronteiras.org/ 
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especial, reunindo trabalhos de renomados pesquisadores da área. O levantamento 

permitiu identificar o número de produções desses estudiosos, bem como as 

contribuições ao nosso estudo.  

A Revista Currículo sem Fronteiras, por sua vez, torna-se uma importante 

base de dados, principalmente por não ser uma via de publicações específica sobre o 

currículo e a inclusão de pessoas com deficiência e oferecer a identificação dos 

trabalhos com a articulação entre as duas áreas de estudo, e que se projetam na esfera 

nacional junto a outras discussões no contexto das políticas e práticas curriculares da 

educação geral. Em ambas, a pesquisa se limitou às edições disponíveis no site.  

No levantamento nas edições disponíveis no site da RBEE
69

 no período 

delimitado entre 2005 e 2014
70

, localizamos o número de 13 trabalhos. Não houve como 

utilizar um descritor para a pesquisa, pois alguns trabalhos não mencionam a palavra 

currículo e/ou práticas curriculares no título, ou no resumo, embora discorram sobre 

importantes estudos no bojo dessa temática. Nesse sentido, tivemos o cuidado de 

analisar cada um dos 348 textos e só então proceder nosso levantamento. Nosso foco 

foram as práticas curriculares desenvolvidas na sala de aula comum em atenção à 

inclusão escolar de estudantes com deficiência. 

Exemplo da importância em realizar um levantamento mais cauteloso é o relato 

de pesquisa de Rodrigues (2005), no qual o autor fala sobre a Organização e gestão do 

processo ensino-aprendizagem no 1º ciclo do ensino fundamental. Segundo ele, os 

modelos de organização e gestão da classe têm um grande impacto na planificação, 

implementação das atividades acadêmicas e na qualidade e diferenciação dos percursos 

de aprendizagem dos alunos. Como resultados, pondera sobre a escolha de determinadas 

atividades pelo professor e sua obediência a um esquema de progressão gradual e a 

diferentes níveis, segundo os objetivos definidos. Segundo o estudo, quando o professor 

opta por atividades abertas e flexíveis suscetíveis de discussão com os estudantes, 

apesar de ser mais trabalhoso, “há um maior envolvimento dos alunos, maior 

diversidade de percursos de aprendizagem e, consequentemente, maior possibilidade de 

que todos os alunos atinjam os objectivos visados” (RODRIGUES, 2005, p. 443). 

Portanto, embora não haja ênfase à palavra currículo, consideramos o trabalho como 
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 Apresenta-se em seções: Editorial, Ensaios, Relatos de pesquisa, Revisões de Literatura e Resenhas. 

Identificamos a organização em volumes (11 ao 20) e respectivos números (em cada volume a revista 

apresenta três números, sendo que em 2005 e 2013, só havia 2 números, no ano de 2011 a adição de um 

número especial e 4 números em 2012 e 2014, totalizando 31 números). 
70

 Como enfatizado, o tempo não foi o critério estabelecido no levantamento dos estudos. O período 

delimitado corresponde aos estudos disponíveis no site da revista.  



134 

 

pertencente a esse campo de conhecimento, além de nos levar a pensar nossa pesquisa 

sob seus importantes resultados. 

Ao inserir as discussões sobre avaliação no currículo escolar, Enumo (2005) 

discorre sobre a avaliação assistida
71

 para crianças com necessidades educacionais 

especiais como um recurso auxiliar na inclusão escolar. A avaliação assistida se 

identifica como modalidade de avaliação complementar à tradicional de habilidades 

cognitivas e linguísticas e se apresenta como mais prescritiva à adaptação curricular. 

Sob nossa ótica esse estudo auxilia no desafio de pensar a avaliação no contexto escolar 

de inclusão de estudantes com deficiência, necessitando de maior aprofundamento e 

análise no bojo de pesquisas colaborativo-críticas.  

Camargo e Nardi (2008) versam sobre o planejamento de atividades por 

licenciandos em Física para o ensino da termologia para estudantes com deficiência 

visual. Garcia (2006), por sua vez, ao discorrer sobre a organização do trabalho 

pedagógico, alerta sobre o empobrecimento curricular característico de políticas 

educacionais voltadas à minimização das capacidades de diferentes estudantes, 

especialmente os que possuem uma deficiência. 

Esse último estudo em especial apresenta interlocuções com nosso objeto de 

estudo por oferecer, sob o ponto de vista crítico de quem analisa a política pública de 

inclusão no contexto escolar brasileiro, a compreensão de que não podemos nos basear 

nos prognósticos de participação de estudantes com deficiência, avaliando, ou 

subestimando suas capacidades, antes devemos lidar com a flexibilização curricular 

como fator de enriquecimento ao currículo, de forma a contemplar as necessidades e 

possibilidades de participação de todos os estudantes. Este entendimento é fulcral na 

realização de nosso estudo, como veremos nos diálogos estabelecidos com a Escola 

Estadual Despertar.  

Melo e Martins (2007), a partir de um Estudo de Caso, empreendem análise em 

duas escolas regulares da cidade do Natal/RN, a respeito de como têm se organizado, do 

ponto de vista ambiental e pedagógico, para incluir o aluno com Paralisia Cerebral (PC). 

O estudo apresenta contribuições importantes para pensarmos a organização do trabalho 

pedagógico em atenção às especificidades de estudantes com PC e, mais uma vez, 

conclama a si a necessidade de ações mais intervencionistas para/no currículo escolar.  
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 Segundo a autora, a avaliação assistida inclui ajuda do examinador durante o processo, após uma fase 

inicial sem ajuda. Esta modalidade de avaliação do processamento cognitivo e linguístico favorece o 

desempenho e se apresenta como mais prescritiva à adaptação curricular. Utilizada especialmente na 

Educação Especial, esta é uma proposta de avaliação pouco utilizada no Brasil.  
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Nos números de 2008 não foram localizados trabalhos sobre a temática. Em 

2009, o estudo de Leonardo, Bray e Rossato em quatro escolas do Paraná revelou a não 

aplicação de metodologias ou recursos didático-pedagógicos adequados às necessidades 

de estudantes com deficiência, o que, segundo os autores, contribui para uma 

negligência aos direitos desses alunos à aprendizagem, ao desenvolvimento e à 

participação efetiva na sociedade. Ainda no mesmo ano, Paula (2009), falando sobre a 

cultura escolar e a surdez, discorre sobre o fato de essa ser marcadamente burocratizada, 

normativa e desconsiderar a cultura de minorias, a exemplo da minoria linguística, 

provocando dificuldades na afirmação da identidade dos surdos. Em ambos os estudos, 

identificamos a marca da cultura escolar e a negligência às formas de participação e 

autonomia de diferentes estudantes.  

Em 2010 não há evidências de trabalho na área. No ano seguinte, identificamos 

um trabalho específico sobre terminalidade. Segundo as autoras Lima e Mendes (2011), 

os principais resultados indicam que as políticas públicas para a área da Educação 

Especial estão orientadas pelas políticas neoliberais. Em relação ao sentido e à 

expectativa dos pais quanto à escolarização dos filhos com deficiência intelectual, as 

autoras, com base no estudo realizado, apresentam as concepções dos pais relacionadas 

ao desenvolvimento, alfabetização e socialização desses estudantes. Ainda segundo o 

estudo, a maioria dos pais não deseja a terminalidade específica para seus filhos, pois 

acredita nela como mecanismo favorecedor da discriminação. Embora este não tenha 

sido foco de nosso interesse na condição de pesquisador coletivo (BARBIER, 2004) no 

âmbito das práticas problematizadas na Escola Estadual Despertar, essa é uma temática 

deveras importante e de grande interesse para professores, pais e os próprios estudantes 

com deficiência, ainda carente de maior aprofundamento investigativo no campo da 

educação especial.  

Em 2011, Magalhães e Ruiz discutem sobre as formas de manifestação do 

estigma no currículo da escola, tomando por base a noção de currículo oculto e tendo 

como pano de fundo os processos de escolarização de alunos com deficiência. O estudo 

ratifica a relevância de nossa pesquisa na medida em que conclui sobre a importância 

em investigarmos as práticas curriculares à luz dos fatores subjetivos constituintes da 

formação de estudantes com deficiência e suas interferências na produção de 

aprendizagens e desenvolvimento. Além deste aspecto, o estudo oferece condições para 

pensarmos sobre as subjetividades implícitas aos processos de escolarização desses 

estudantes.  
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Por sua vez, Nunes, Braun e Walter (2011) analisaram 37 trabalhos sobre os 

procedimentos e recursos de ensino destinados a alunos com deficiência apresentados 

no Grupo de Trabalho (GT) 15 da ANPEd, entre 1996 e 2010.  Uma das constatações 

dos autores é que esses artigos representam 17% do total de 216 trabalhos apresentados 

nessas 15 reuniões anuais do GT. Segundo o levantamento, a perspectiva sócio-histórica 

de Vygotsky fundamentou teoricamente a maioria dos estudos, sobretudo os 

direcionados à educação de surdos. Como população alvo mais estudada, identifica-se a 

deficiência intelectual, seguida da surdez, sobretudo no período de 1996 a 2000. Os 

outros estudos (deficiências: física, visual e múltipla) foram menos frequentes. Com 

notável privilégio de estudos da abordagem qualitativa, as pesquisas mostram de 

maneira incisiva a necessidade de o professor observar mais o processo de 

aprendizagem do que o produto e enfatizar o papel essencial da mediação. Segundo as 

pesquisas analisadas, o desenvolvimento do estudante com deficiência não ocorre da 

mesma forma que o do estudante sem deficiência, não necessariamente pela condição de 

deficiência, mas porque o olhar do outro nem sempre lhe permite a possibilidade para 

aprender e se desenvolver. 

Esse estudo também nos inspira nos diálogos estabelecidos no desenvolvimento 

de nossa tese. Descentrar o olhar da deficiência como elemento obstaculizador de 

práticas pedagógicas inclusivas e promover condições para a participação dos 

estudantes com deficiência nos faz refletir sobre o fato de que não acompanhar e/ou 

participar da proposta curricular apresentada pela escola não é responsabilidade dos 

estudantes por estarem supostamente aquém do planejamento oferecido, mas da não 

observância desse planejamento às diferenças para/na construção da aprendizagem. 

Rocha e Deliberato (2012), com base em estudo realizado com duas crianças 

com paralisia cerebral, promoveram o entendimento da situação do estudante com 

deficiência no contexto escolar e apresentaram habilidades e necessidades no uso de 

recursos de Tecnologia Assistiva (TA) adequados ao planejamento do professor. Com o 

estudo se identificou a necessidade de estabelecer procedimentos específicos, um 

planejamento pedagógico organizado e a participação de profissionais da saúde para o 

uso da tecnologia assistiva na escola. Nesse mesmo ano, Ferroni e Gasparetto (2012), ao 

discorrer sobre percepção das dificuldades visuais de escolares com baixa visão e o uso 

de recursos de tecnologia assistiva nas atividades cotidianas, verificaram o bom 

relacionamento de pessoas com deficiência, professores e colegas de classe, bem como 

a necessidade do uso da TA nas dificuldades acadêmicas e funcionais. Embora a TA 
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não tenha sido utilizada em nossa pesquisa, reconhecemos sua importância no trabalho 

com estudantes com paralisia cerebral, temática a ser utilizada com mais evidência em 

cursos de formação continuada no campo da educação especial e/ou inclusão escolar. 

Pedro e Chacon (2013), em estudo realizado com seis estudantes categorizados 

como estudantes com Deficiência Intelectual (DI) matriculados em duas escolas 

públicas, identificaram os conhecimentos técnicos a respeito dos softwares educativos e 

os conhecimentos pedagógicos sobre o conteúdo trabalhado como insuficientes para que 

a atividade proposta contribua para o desenvolvimento desses estudantes. Segundo o 

estudo, para além desses conhecimentos, foram as estratégias de ensino utilizadas 

quando na utilização desses recursos que possibilitaram aos alunos participantes 

compreender e realizar corretamente as atividades propostas. Algo similar foi 

constatado na realização de nossa pesquisa e é conteúdo dos nossos diálogos, sendo que, 

na nossa ótica, as estratégias de ensino devem ser ampliadas quanto a sua utilização 

para todos os estudantes, como forma de enriquecimento do currículo e alcance às 

necessidades também daqueles que não possuem uma deficiência.  

Brito, Campos e Romanatto (2014) relatam resultado de estudo realizado na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) com estudantes com deficiência intelectual. 

Concluem sobre a utilização de estratégias, tais como jogos no auxílio à aquisição de 

conceitos matemáticos e a necessidade de trabalhos colaborativos e diferenciados no 

ensino da matemática. Mais uma vez, o trabalho colaborativo se institui como 

importante à discussão e sistematização de práticas curriculares para/na inclusão 

escolar.  

As produções localizadas na RBEE são variadas e versam desde a organização 

das práticas pedagógicas docentes no que diz respeito às necessárias adequações do 

currículo escolar em atendimento às diferentes deficiências e/ou especificidades, até a 

problematização dos estudos desenvolvidos em importantes canais de desenvolvimento 

e propagação de conhecimento científico, como é o caso da Anped. Contudo, ainda é 

notável e premente a realização de estudos acerca das contribuições às práticas 

curriculares desenvolvidas no espaço escolar. 

Tomando por base a revista on-line Currículo sem Fronteiras
72

, entre os anos 

2001 e 2013
73

, foi possível identificar uma escassez de estudos publicados no campo da 
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 A revista, de periodicidade quadrimestral desde o ano de 2012, divide-se em Seção Especial Temática 

(com uma média de 12 artigos), e a partir de 2006, passou a apresentar a seção Outros Temas (média de 8 

artigos), além da seção Resenha Crítica. 
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inclusão escolar de pessoas com deficiência. Ao todo, localizamos apenas dois estudos, 

detalhados logo mais adiante.  

No primeiro trabalho identificado, Klein e Formozo (2009) discutem a trajetória 

da educação de surdos nos últimos anos a partir da articulação do documento  “Que 

educação nós surdos queremos”,  proposto e redigido por um grupo de lideranças surdas 

– com duas pesquisas realizadas com professores surdos e ouvintes. As autoras propõem 

uma discussão sobre as im/possibilidades na educação de surdos. Para tanto, baseiam-se 

nas referências temáticas: as marcas surdas, suas implicações curriculares e a língua de 

sinais, entre outras. As análises se circunscrevem no âmbito dos Estudos Culturais, dos 

Estudos Surdos, e da surdez não como deficiência, mas como uma diferença 

estabelecida através da experiência visual, produzindo uma cultura própria, mediada 

pelo uso da língua de sinais. O trabalho intenta contribuir para/na construção das 

políticas educacionais para surdos, para além das imposições governamentais. 

Silva (2010) apresenta, com base em duas pesquisas etnográficas, uma análise 

sobre o papel atribuído às políticas curriculares e especialmente àquela que requisita um 

acesso diferenciado ao currículo pelos indivíduos com deficiência. Para a autora, 

escamoteado pelo discurso do acatamento das diferenças, ignora-se áreas da arena 

escolar e social, as quais se tornam cada vez mais centralizadas, mais controladas, 

menos negociadas, como é o caso do currículo. Esse estudo em específico apresenta 

confluências com nosso objeto de estudo, também observadas no decorrer de nosso 

texto. 

Além dos estudos apresentados, localizamos artigos de conteúdo transversal ao 

currículo e inclusão de estudantes com deficiência. Consideramos como conteúdo 

transversal os trabalhos não propriamente específicos da área e/ou acerca do nosso 

objeto de estudo, mas que apresentam articulações importantes e atravessam nossa 

pesquisa, como as discussões sobre identidade, diferença e alteridade.  

Nesse âmbito, o trabalho de Carvalho e Delboni (2011) aborda a temática do 

coengendramento do currículo vivido e concebido no cotidiano escolar em sua relação, 

tanto com processos de normalização, sujeição, bem como relativos aos processos de 

produção de movimentos de existência éticos e estéticos acerca do cuidado de si e do 

outro. As autoras problematizam no currículo escolar o modo como o indivíduo se 

constitui a si mesmo como sujeito de suas próprias ações e em sua relação com o outro. 
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Entre tantas questões discutidas, indaga “Como é pensada a questão da “diferença”? Em 

relação a quê, a quem?” e concluem sobre a necessidade de um currículo que busque 

não excluir o “estranho” e se faça “estranho” na superação da normalização e da 

exclusão. Esse estudo endossa a importância de nos debruçarmos sobre as 

subjetividades implícitas ao processo de escolarização de diferentes sujeitos, dentre os 

quais, pessoas com deficiência. Com suas formas de (não) participação, o currículo 

anuncia lugares e tonifica a performance desses estudantes, como autônomos ou 

(in)diferentes ao que se passa na escola.  

Candau (2011) polemiza a conquista de diferentes grupos socioculturais para 

maior presença nos cenários públicos e alerta para o movimento de denúncia de 

injustiças, desigualdades e discriminações. Assim, a cultura escolar dominante em 

nossas instituições educativas prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo e, a partir 

disso, defende a posição de que as diferenças são constitutivas, intrínsecas às práticas 

educativas e a urgência em reconhecê-las e valorizá-las na dinâmica escolar. Em nossas 

análises questionar o homogêneo, inquirir sobre o respeito às diferenças no espaço 

escolar também propiciaram uma aproximação ao nosso objeto de estudo.  

O número reduzido de trabalhos identificados na Revista Currículo sem 

Fronteiras pode indicar a tímida inserção dos trabalhos, pesquisas, estudos na área da 

educação especial nos veículos de difusão do conhecimento da discussão curricular 

geral. Evidenciamos a necessidade de inserir a temática, bem como a significativa 

discussão curricular, no campo da educação especial em diferentes meios de divulgação, 

e não apenas nos espaços específicos, como nos eventos na área, Grupos de Trabalho 

(GT) de Educação Especial. Acreditamos na importância de se discutir o conteúdo sob o 

olhar de outros pesquisadores e/ou professores que, não necessariamente, voltam-se 

para a educação especial em seus estudos. 

Além dos estudos localizados nos periódicos apresentados, nosso levantamento 

teórico nos encaminhou para a elucidação de nosso objeto sob contribuições de outras 

produções acadêmicas.   

Carvalho (2008) adentra o fazer educativo ao discorrer sobre concepções da 

diferença, e apresenta as adaptações curriculares com base em Manjón (1995), sua 

finalidade e tipologia, esclarecendo numa linguagem clara e objetiva as necessárias 

adaptações a ser realizadas pelo professor em suas salas de aula. Para nossa pesquisa, 

foi fundamental sua compreensão acerca do direito à igualdade e à diferença no 

contexto curricular, sendo este um dos conteúdos trabalhados no âmbito do GCEI.  



140 

 

O texto de Manjón (1995) Adaptaciones Curriculares: guía para su 

elaboración, já incorporado às políticas curriculares brasileiras no documento 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Adaptações Curriculares: estratégias 

para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais
74

 (BRASIL, 

1998), constitui uma importante referência, a fim de garantir as adaptações para 

promover condições de participação e desenvolvimento escolar de estudantes com 

deficiência. 

À época de lançamento de sua obra, Manjón(1995) alertava para o fato de serem 

relativamente escassos trabalhos que se ocupam especificamente da educação especial e 

das implicações práticas das novas propostas. Com centralidade na prática escolar, o 

autor chama a atenção, dentre outros fatores, para o fato de: 

 

A experiência de uma educação básica pouco a pouco generalizada, 

veio a colocar em evidência a existência de um certo número de 

pessoas, 'normais' que aparentemente não obtinham os rendimentos de 

seus colegas nem evoluíam a um ritmo comparável a dos seus colegas  

(MANJÓN, 1995, p. 9).
75

 
 

 

Com este argumento, amplia o conceito de Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), classificando-as de diferentes modos. Um dos critérios para classificação seria 

dividi-las em temporárias ou permanentes, divisão que ele não aceita. O segundo 

critério possui caráter funcional, forma mais aceita pelo autor. A NEE pode demandar 

provisão de meios especiais de acesso ao currículo, por meio de equipamento especial 

ou de técnicas de ensino especializadas, mas pode ainda se tratar da necessidade de 

modificação do currículo, ou da necessidade de considerar o contexto social e o clima 

emocional nos quais se desenvolvem a educação. Dessa maneira, existem NEE de 

adequação curricular e NEE de provisão de meios de acesso ao currículo (MANJÓN, 

1995). 

No modo como compreende, o mais importante é a organização de uma resposta 

educativa, determinar as ajudas pedagógicas que cada estudante requer para alcançar as 

finalidades educativas, e não a determinação se estas são ou não especiais. Advoga que 

o ponto de referência para uma adaptação curricular é, sempre e em todo caso, o 
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 Texto elaborado com base no documento oficial da Espanha pelo Ministério da Educação e Ciência em 

1992: Adaptaciones curriculares. 
75

 La experiência de uma educación elemental poco a poco generalizada, que vino a poner em evidencia la 

existência de um certo número de personas, „normales‟ em apariencia, que sin embargo no obtenían los 

rendimentos de sus compañeros ni evolucionaban a um ritmo comparable al de éstos (MANJÓN, 1995, p. 

9). 
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currículo básico planejado para o conjunto da população escolar: “Em vez de elaborar 

currículos diferenciados contíguos e de programas também diferentes, pode-se partir de 

um currículo comum e bastante flexível que se adapte ao longo do tempo [...]” 

(MANJÓN, 1995, p. 28)
76

. 

As adaptações curriculares, assim, não promovem a separação da educação 

“normal” e especial, antes reconhecem a necessidade de um currículo comum a todos, 

por entender que todos nós diferimos em interesses, motivações, capacidades, ritmos, 

estilos de aprendizagem, experiência, conhecimentos prévios [...]: 

 

Portanto, substituindo-a por um modelo de educação da escola onde 

os princípios básicos são a compreensão e a diversidade, resultante de 

um tronco comum entre a aproximação de aprendizado e experiências 

para todos, porém sempre fazendo o ajuste das orientações 

pedagógicas em função das suas próprias necessidades (MANJÓN, 

1995, p. 33)
77

. 

 

Sem reservas, o autor apresenta modelos de planejamentos de aula, concepções 

de avaliação e orientações didáticas, como a organização de agrupamentos, atividades 

individuais, entre outros, e assim introduz as adaptações significativas (de alto grau de 

individualização) e não significativas (de baixo grau de individualização), conceitos 

compilados também no documento brasileiro, apenas com a mudança da nomenclatura: 

adaptações de grande e pequeno porte. O quadro a seguir foi extraído na íntegra de sua 

obra e diferencia os tipos de adaptações: 
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“Em lugar de elaborar curricula diferenciados y contíguos dentro de ellos programas también 

diferenciados, se trata de partir de um curriculum común lo bastante flexibe como para ser concretado de 

manera adaptativa más tarde [...]” (MANJÓN, 1995, p. 28). 
77

 Substituyéndola, por tanto, por um modelo de escuela em donde los princípios básicos son los de 

comprehensividad y diversidade: um flerte tronco común de aprendizajes y experiências para todos, pero 

ajustando las ayudas pedagógicas diferencialmente para cada quien em función de sus propias 

necessidades (MANJÓN, 1995, p. 33). 
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ELEMENTOS 

CURRICULARES 

TIPOS DE ADAPTACIÓN 

NO SIGNIFICATIVAS SIGNIFICATIVAS 

OBJETIVOS -Priorización de unos frente a 

otros, atendiendo a critérios 

de funcionalidade. 

- Secuenciación  

-Eliminación de objetivos 

básicos. 

- Introducción de objetivos 

específicos, complementarios 

y/o alternativos 

CONTENIDOS - Priorización de áreas o 

bloques. 

- Priorización de um tipo de 

contenindos (por ej., 

actitudes) frente a otros. 

-Modificación de la 

secuencia. 

-Eliminación de contenidos 

secundários.   

-Introducción de contenidos 

específicos complementarios y/o 

alternativos. 

-Eliminación de contenidos 

nucleares del curriculum general. 

METODOLOGÍA Y 

ORGANIZACIÓN 

DIDÁCTICA 

-Modificación de 

agrupamentos previstos. 

-Modificación de la 

organización espacial y/o 

temporal. 

-Modificación de los 

procedimentos didácticos 

ordinários. 

-Introducción de atividades 

alternativas y/o 

complementarias. 

- Modificación del nível de 

abstracción y/o complejidad 

de las atividades. 

-Modificación de la selección 

de materiales. 

- Adaptación de materiales.   

-Introducción de métodos y 

procedimientos complementarios 

y/o alternativos de enseñanza y 

aprendizaje. 

-Organización (ver cap. 5) 

-Introducción de recursos 

específicos de acceso al 

curriculum (ver cap.5). 

EVALUACIÓN -Modificación de la selección 

de técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

- Adaptación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

-Introducción de crriterios de 

evaluación específicos. 

-Eliminación de criterios de 

evaluación generales. 

- Adaptación de criterios de 

evaluación comunes.  

-Modificación de los criterios de 

promoción. 

TIEMPOS Modificación de la 

temporalización para um 

determinado aprendizaje o 

vários.  

-Prolongación por um año o más 

de la permanência em el mismo 

Ciclo. 

 Quadro 09. Resumen general de las adaptaciones del curriculum
78

. 

Fonte: Manjón (1995, p. 104). 
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 O quadro foi extraído na íntegra conforme fonte apresentada. 
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Suas contribuições são significativas tanto para estudantes com deficiência, 

quanto para os que possuem dificuldades para aprender, ou os que, não identificados 

nesses grupos, passam a integrá-los por apresentarem índice de repetência e/ou fracasso 

escolar. 

A apropriação desses princípios na política curricular brasileira sugere críticas 

quanto ao empobrecimento curricular, ou o que denominaríamos de “determinismo 

curricular”, por estabelecer, a priori, limites para possibilidades de aprendizagem de 

diferentes estudantes considerados incapazes.  

Sob nosso ponto de vista prevalece o desenho da perspectiva técnica do 

currículo com prejuízos para as subjetividades e experiências silenciadas no cotidiano 

escolar. Também acreditamos que as responsabilidades recaem sobre os professores, 

como se a tarefa da inclusão escolar de estudantes com deficiência resumisse a 

dimensão técnica do conhecimento.  

Lembramos também que a forma como o sistema educacional brasileiro 

incorpora terminologias e quadros conceituais exteriores a sua política interna quase 

sempre enfrenta percalços e/ou deturpações, como ocorreu com o construtivismo 

(COLL, 2006) e o conceito de professor como profissional reflexivo (PIMENTA; 

GHEDIN, 2008). As variações identificadas na apropriação das adequações curriculares 

deram-lhes a roupagem de algo dicotômico, pressupondo a necessidade de um currículo 

para o estudante com deficiência e outro para os demais. Na equalização do conceito, a 

flexibilização curricular torna-se o termo mais recomendável, como procedemos em 

nossas discussões na presente tese. 

Ainda sobre a inapropriação do termo “adaptação curricular”, após a publicação 

do PCN/Adaptações curriculares: estratégias para a educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais, apesar da grande procura ao material, 

 

[...] por falta de esclarecimento, algumas situações se estabeleceram, 

como a substituição total do currículo comum por um plano 

individualizado de ensino (PIE), no qual era especificado o que o 

aluno com deficiência deveria aprender na escola durante aquele ano 

(FONSECA; CAPELLINI; JUNIOR, 2010, p. 24). 
 

 Para as autoras, a flexibilização curricular é um conceito mais amplo do que o de 

adaptação, comumente entendido como uma acessibilidade física aos conteúdos 

escolares. A flexibilização é para todos os estudantes, com ou sem deficiência: 
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A flexibilização não pode ser entendida como uma mera modificação 

ou acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular. 

Ela exige que as mudanças na estrutura do currículo e na prática 

pedagógica estejam em consonância com os princípios e com as 

diretrizes do Projeto Político Pedagógico da escola, na perspectiva de 

um ensino de qualidade para todos os alunos (FONSECA; 

CAPELLINI; JUNIOR, 2010, p. 26).  

 

 

Em nossa tese, também apostamos na flexibilização como direito de todos, 

afinal, o fato é que é preciso promover condições de acesso e participação ao currículo 

escolar a todos os estudantes, e para isso há que se considerar suas características e 

possibilidades: 

 

Os alunos com deficiência necessitam de forma contundente da 

significação, ou seja, da mediação do professor em seu processo de 

apropriação da cultura. Não há diferenças drásticas entre o processo 

de aprendizagem de alunos deficientes e não deficientes. Cabe à 

escola considerar que os caminhos de aprendizagem e 

desenvolvimento em alunos com deficiência têm peculiaridades e que 

não importa a deficiência em si, mas como o meio cultural e a escola 

lida com isto (MAGALHÃES, 2011, p. 100). 

 

 

Como visto, lançar-se ao desafio de pensar um currículo aberto às diferenças [de 

toda natureza] é fator de enriquecimento a todos os estudantes no âmbito da cultura 

escolar, “daí a importância dos professores reconhecerem as limitações de seus alunos, 

mas desenvolverem uma prática pedagógica que não seja orientada pelas 

impossibilidades” (MAGALHÃES, 2011, p. 81). 

Ainscow (2001) na obra Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y 

experiencias para mejorar las instituciones escolares, e com base no projeto 

Improving the Quality of Education for All (IQEA), embora reconheça as escolas 

como “comunidades idiosincrásicas” (p. 169) na qual se fazem presentes muitas visões 

opostas, e que, portanto, devem desenvolver sua própria forma de avançar para/na 

melhoria de suas práticas, ressalta a importância de se conhecer ações concretas 

realizadas nos contextos escolares através de pautas acerca de condições organizativas 

para o desenvolvimento de práticas mais inclusivas. Dentre suas contribuições teóricas à 

construção dessas práticas, o autor apresenta a investigação colaborativa, a reflexão 

sobre a prática e o desenvolvimento de propostas de formação de professores com base 

nas observações realizadas em diferentes contextos escolares.  Para tanto, o autor sugere 

a proposição de aspectos a ser observados no âmbito da escola inclusiva: 
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 Utilizar como pontos de partida as práticas e conhecimentos 

existentes; 

 Considerar as diferenças como oportunidades, em vez de 

problemas; 

 Examinar detalhadamente os obstáculos para a participação 

dos alunos; 

 Fazer um uso eficaz dos recursos disponíveis para apoiar a 

aprendizagem; 

 Desenvolver uma linguagem comum no ensino e criar 

condições nas escolas para estimular o aumento no grau de 

aceitação de riscos  (AINSCOW, 2001, p. 295)
79

. 

 

 

 

No contexto de nossa investigação, as contribuições do pesquisador inglês 

Ainscow (2001) são importantes, haja vista termos produzido um espaço de diálogo 

junto aos sujeitos da Escola Estadual Despertar. Desse modo, o diálogo sobre o respeito 

às especificidades de estudantes com deficiência no âmbito do currículo escolar nos 

encaminha a reflexões e práticas sobre como organizá-lo de forma a garantir condições 

de participação nas atividades escolares por todos os estudantes. Faz-se importante, 

portanto, assumir um posicionamento no que se refere à necessária flexibilização 

curricular.  

Ao discorrer sobre a cultura escolar, mais especificamente sobre as relações 

entre o ensino, aprendizagem e a deficiência mental em Salas de Recursos 

Multifuncionais e sala comuns, Silva (2008) apresenta contribuições acerca da 

aprendizagem de estudantes com deficiência e suas confluências com atitudes, valores e 

interesses, intimamente ligados ao prestígio e aceitação da ação escolar. Esse estudo 

serviu de referencial a nossa discussão sobre a cultura escolar, em especial sobre as 

formas cristalizadas no contexto da Escola Estadual Despertar na organização das 

turmas e na forma de (não) promover a participação dos estudantes com deficiência.  

Magalhães (2005) navega pelo currículo escolar e pelos processos de 

estigmatização vivenciados por alunos rotulados como alunos especiais pela/na escola 

investigada. Com base na pesquisa, a autora elucida a complexidade dos caminhos para 

                                                           
79

• Utilizar como puntos de partida las práctivas y conocimientos existentes; 

• Considerar las diferencias como oportunidades, en vez de como problemas; 

• Examinar minuciosamente los obstáculos a la participación de los alumnos; 

• Hacer un uso eficaz de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje; 

• Desarrollar un linguaje común entre el profesorado, y, 

• Crear en las escuelas unas condiciones que estimulen certo grado de asunción de riesgos. 

(AINSCOW, 2001, p. 295). 



146 

 

a inclusão e indica a necessidade de realização de estudos voltados à cultura escolar. 

Esse é mais um estudo central ao desenvolvimento de nossa tese, pois indica a um só 

tempo a necessidade e as possibilidades para adentrarmos o currículo escolar em 

observância às particularidades de diferentes estudantes.  

O estudo de Magalhães (2005) também se referenda como importante na 

justificava para realização da presente tese, pois: 

 

Escapam aos estudos curriculares em Educação Especial, debruçados 

apenas sobre análises de propostas oficiais ou prescrições de currículo, 

as interações ocorridas no interior da escola, conflitos e contradições. 

Escapam os atores/sujeitos dos currículos (professores, gestores, 

alunos, supervisores, orientadores, profissionais das áreas técnicas) 

que, em interação, colocam o currículo em ação, e estabelecem 

elementos do currículo oculto. Estes que “giram a roda” e fazem com 

que as práticas de produção/reprodução cultural ocorram no dia-a-dia 

da escola (MAGALHÃES, 2005, p. 35).  

 

 

Estreitar os diálogos com “estes que „giram a roda‟” foi condição para o 

desenvolvimento da pesquisa com a Escola Estadual Despertar, e, portanto, fez-se 

conteúdo ao GCEI numa tentativa de dar audiência aos professores e à intérprete de 

Libras, participantes de nossa pesquisa-ação colaborativo-crítica.  

Fundamentado na abordagem vygotskiana e na abordagem de Feuerstein, Beyer 

(2005) discute a prática pedagógica por meio da mediação do desenvolvimento social 

dos estudantes. A exemplo do que defendemos, o autor propõe a discussão e 

problematização não de um outro currículo, mas de um currículo capaz de atender às 

especificidades de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino. Advoga a 

necessidade de elencar estes aspectos: apoio ao professor da sala comum, envolvimento 

dos partícipes do processo inclusivo, necessário embasamento político-pedagógico e 

quantidade de estudantes por turma.  

Glat e Pletsch (2011) discorrem sobre a organização curricular e processo de 

ensino-aprendizagem de alunos com necessidades especiais no ensino regular. Com 

base em uma pesquisa etnográfica, realizada em 16 salas de aula de duas escolas da rede 

pública municipal do Rio de Janeiro, explicitam a prática da inclusão escolar à luz dos 

projetos políticos-pedagógicos e a referência à diversidade, a gestão democrática, os 

serviços de apoio para estudantes com necessidades educacionais especiais, entre 

outros, e não apenas restrita à sala de aula, como costumeiramente acontece.  
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Ao apresentar os resultados, as autoras ponderam sobre as dificuldades em 

apresentar um ensino voltado às necessidades diferenciadas de todos os alunos. Das 16 

salas observadas apenas uma apresenta um trabalho colaborativo sistemático entre as 

professoras do ensino comum e de apoio aos estudantes. Nas demais salas se notou uma 

boa vontade por parte das docentes, porém, a realização de atividades simplificadas e 

descontextualizadas em relação ao restante da turma. Na investigação são contundentes 

as críticas e a constatação da visível dificuldade em assegurarmos a inclusão escolar de 

diferentes estudantes, aspecto que corrobora a realização da presente pesquisa. 

As confluências dos estudos identificados em nosso levantamento com/nos 

nossos itinerários constituem outro modo de olhar para o nosso objeto. Em nosso 

entendimento, promover o estudo de como se organizou/organiza o currículo, e a 

educação de pessoas com deficiência no Brasil, é o alicerce para chegarmos às práticas 

desenvolvidas na Escola Estadual Despertar, e para tanto, começamos o nosso itinerário. 

Em nossas incursões acreditamos na tarefa de ensinar como resultante de 

decisões tanto dos idealizadores das propostas governamentais, quanto dos professores 

em suas salas de aula ao implementar essas propostas. Portanto, além dos conteúdos e 

da normatização propagados no cerne das políticas curriculares (BRASIL, 1998; 1996), 

práticas se desenvolvem e (re) configuram como assertivas legais em constantes 

travessias entre o prescrito e o vivido:  

 

Os conteúdos que a escola transmite não são, com efeito, somente 

saberes no sentido estrito. São também conteúdos mítico-simbólicos, 

valores estéticos, atitudes morais e sociais, referenciais de civilização. 

Também a questão de saber o que „vale a pena‟ ser ensinado 

ultrapassa a questão do valor de verdade dos conhecimentos 

incorporados no programa (FORQUIN, 2003, p. 147). 
  

 

 De fato, há muito mais na organização curricular e nas práticas estabelecidas no 

interior do cotidiano escolar, pois a escola reforça mecanismos de adaptação e 

dominação (SILVA, 2006). E são esses mecanismos que “certamente informam os 

processos pedagógicos, os organizativos, de gestão e de tomada de decisões no interior 

da escola, os quais vão além da legislação ou das recomendações feitas pela(s) 

entidade(s) mantenedora(s) e/ou pelo poder público” (SILVA, 2006, p. 203). 

 A subjetividade implícita nos processos de escolarização apresenta aspectos 

importantes ao problematizarmos a inclusão de estudantes com deficiência. Nas 

observações realizadas na Escola Estadual Despertar registradas por meio de nosso 
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Diário de campo, algumas situações passaram a merecer destaque e fazem parte de 

nossas elucidações. 

 Chegar à sala de aula, como já dissemos, pressupõe certa aproximação para falar 

com as pessoas que lá estão. Subjaz também o reconhecimento de que a escola não é 

apenas planejamentos escritos, livros de frequência, salas, cantinas, bebedouros, livros 

didáticos [...], mas a utilização desse espaço físico, mobiliário, recursos, as (in) 

congruências advindas das relações interpessoais e também o manejo da prática 

educativa, a organização de regras, convenções e até normas disciplinares constituintes 

de sua cultura escolar. 

 Ao falar sobre cultura escolar, Penin (1994, p. 28) esclarece que os  

 

saberes ou práticas discursivas podem referir-se: seja a interpretações 

e até a distorções que grupos ou subgrupos formulam sobre os 

discursos pedagógicos de natureza geral e os relativos às disciplinas 

escolares; seja a práticas e práticas discursivas a respeito de questões 

profissionais e da carreira, do ambiente profissional, das normas e 

regulamentações e das finalidades ou objetivos explicitados ou 

implícitos das instituição; seja a planos, projetos, atividades ou a 

estratégias adotadas pela escola e/ou pelos colegas no exercício de sua 

autonomia relativa. 

 

É complexa, portanto, a natureza da cultura escolar e suas relações sociais 

construídas no âmbito pedagógico. Assim, como veremos no capítulo seguinte, há 

importantes conteúdos a ser decifrados no currículo escolar: a organização das turmas, o 

agrupamento dos estudantes com deficiência, a tendência ao isolamento e as inevitáveis 

dificuldades de socialização, a não participação de alguns estudantes nas atividades 

escolares, a supervalorização das atitudes/comportamentos de estudantes em situação de 

desvantagem física e/ou cognitiva [...] descortinam um conteúdo importante ao 

adentrarmos a discussão curricular: 

 

Por isso, propomos outra forma de pensar o currículo, não mais como 

seleção de conteúdos ou mesmo como seleção de cultura, mas como 

uma produção cultural. O currículo é uma produção cultural por estar 

inserido [na] luta pelos diferentes significados que conferimos ao 

mundo. O currículo não é um produto de uma luta fora da escola, mas 

é a própria luta pela produção do significado (LOPES; MACEDO, 

2011, p. 93). 
 

 

A luta pela produção de significado compõe as páginas deste trabalho. O 

currículo nos diz sobre (re) produções de concepções de (in) capacidades acerca dos 

diferentes estudantes. Este elemento, o currículo, nos desafia a percorrer caminhos nem 
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sempre tão explícitos como nas vozes, ou nos documentos da Escola Estadual Despertar 

e nos leva a adentrar a subjetividade implícita aos processos de escolarização, 

especificamente, quando há matrícula de estudantes com deficiência.  

Como reiterado em nosso texto, dialogamos com nossos achados e nisso não há 

uma consequente mudança. Reside nesse ato a possibilidade de nos abrirmos a uma 

conversa um pouco mais apurada sobre o tema e, especialmente, a questionarmos o 

óbvio e pensarmos em outras possibilidades de análise para um mesmo dado. Ao todo 

elencamos oito diálogos. Oito formas de se (re) pensar a inclusão escolar sob o ponto de 

vista da organização curricular. Formas diferentes de não nos furtarmos a discussões 

presentes, acreditamos, não apenas na Escola Estadual Despertar, mas em qualquer 

escola na qual tais conflitos também se façam presentes.  

A esses diálogos poderíamos acrescer muitos outros. Alguns desses já foram 

demarcados por outros professores, estudiosos da área da inclusão escolar, como 

apresentado neste capítulo. Isso fortalece nossa discussão, ao tempo em que nos desafia 

a analisar pesquisas intervencionistas, para além da mera constatação de práticas 

excludentes, antes, como passos teórico-metodológicos na temática Currículo e Inclusão 

Escolar. 

O diálogo nos desafia a curiosidade e pode nos ajudar a minorar os “medos”. 

Inauguramos oito diálogos a partir da colaboração dos partícipes da pesquisa. 
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4 Diálogos na Escola Estadual Despertar: o desafio de (re) pensar o currículo para 

todos! 

 

 

 

 

Figura 04. Fotografia do I Encontro de discussão do PPP: passos iniciais para uma participação coletiva 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Neste capítulo, discorremos sobre os diálogos construídos com a Escola 

Estadual Despertar. Para tanto, iniciamos com a apresentação da escola, seu espaço 

físico e características do entorno social. Adentrar nos diálogos, além de pressupor um 

conhecimento mais detalhado da Escola Estadual Despertar, seus sujeitos e suas 

necessidades formativas, inquire-nos sobre minúcias dos procedimentos metodológicos 

para realização da pesquisa desenvolvida. Estes, portanto, são aspectos contemplados 

neste capítulo.  

Novamente reafirmamos o princípio colaborativo-crítico adotado na figura do 

pesquisador coletivo apresentado na presente tese de doutoramento. “Não há um penso, 

mas um pensamos”, a concepção de pensar pressupõe a coparticipação de outros no ato 

de pensar sobre o objeto (FREIRE, 2002). As vozes do presente capítulo e os principais 

achados da pesquisa desenvolvida, identificados com base na observação direta, 

levantamento documental, entrevistas e nos encontros formativos do GCEI ajudam a 

tecer os diálogos com a Escola Estadual Despertar. Os diálogos implicam “um sentido 

agudo de mediação e paciência, uma arte de escuta, da parte dos pesquisadores 

profissionais. É no âmago do „pesquisador coletivo‟ que são delineadas as estratégias de 

intervenção” (BARBIER, 2004, p. 105).  

O sujeito pensante não pode pensar 

sozinho; não pode pensar sem a 

coparticipação de outros sujeitos  no 

ato de pensar sobre o objeto. 

Não há um ‘penso’, mas um 

‘pensamos’. É o ‘pensamos’ que 

estabelece o ‘penso’ e não o contrário. 

Esta co-participação dos sujeitos no 

ato de pensar se dá na comunicação. 

O objeto, por isso mesmo, não é a 

incidência terminativa do pensamento 

de um sujeito, mas o mediador da 

comunicação.                               

Paulo Freire (2002). 
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Iniciamos apresentando nossas aproximações e vivências no currículo e cultura 

da escola, para só então falarmos sobre cada um dos diálogos. Tais diálogos pressupõem 

não apenas a elucidação dos fatos, como também as bases teóricas e metodológicas no 

desenvolvimento de nossa tese. Ou seja, apresentá-los nos impõe a necessidade de 

garantirmos outro (s) diálogo (s) com os itinerários construídos em nossa investigação. 

Apresentar nosso campo de pesquisa é o primeiro passo para darmos vida aos diálogos 

no ato de pensarmos sobre o objeto, tal como fazemos a seguir. 

 

4.1. Aproximações e vivências no currículo e cultura escolar  

 

 

“Professor, é esse (o dever)? Professor, assina 

meu balaio? Professor, vai querer (o dever)? 

Professor, eu não fiz! Professor, o senhor não 

passou não! Professor, eu não vim! Professor, 

o senhor vai dar os dois horários? Professor, ó 

pro outro aqui, ó! Professor, eu não sei fazer 

não! Professor, amanhã vai ter aula? Professor, 

que horas são? Professor, o senhor não gosta 

da gente não? Professor, é pra nota? Professor, 

vai dar ponto? Professor, o senhor vai 

explicar? Professor, eu não copiei! Professor, 

de que dia foi? Professor, tá muito difícil! 

Professor [...] perguntam os estudantes – 

SILÊNCIO! Solicita o professor (Diário de 

campo da pesquisadora, 10/6/2013. Aula do 

professor de matemática: Ivo). 

 

Começamos essa subseção com as vozes dos estudantes do 6º ano C da Escola 

Estadual Despertar, na caracterização da dinâmica de uma sala de aula no percurso da 

investigação.  A cena é concreta e muito comum a quem ensina. Diferentes estudantes 

se interpelam e interpelam o professor com um número desenfreado de 

questionamentos, solicitações, dúvidas, ou mesmo provocações. Chegar a esse registro, 

contudo, nos foi de certa forma autorizado apenas depois de conquistarmos do 

professor a abertura necessária para a observação de sua prática. Isso porque adentrar a 

Escola Estadual Despertar para promover diálogos com a educação básica não foi tão 

simples quanto possa aparentar, porque fomos sobressaltados por um duplo desafio: de 

um lado, chegar à escola; por outro, identificar como se organiza o currículo em 

atendimento às necessidades estudantis, mais especificamente dos que possuem alguma 
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deficiência, algo deveras subjetivo para ser identificado no âmbito da pesquisa 

científica. 

É também um ato de coragem, haja vista o fato de ser estranha aos que ali 

desenvolvem suas atividades profissionais. Apresentar-se como estudiosa da educação 

especial, ou como pesquisadora da área e interessada em desenvolver sua investigação 

com os seus representantes, ecoa de diferentes modos para os partícipes dessa escola, 

podendo ser interpretado tanto como algo capaz de contribuir para a prática educativa, 

quanto como uma invasão, interferindo na produção de críticas desavisadas sobre essa 

mesma prática, ou, ainda, como uma suposta arrogância em se considerar capaz de 

desenvolver tal projeto.  

Ser uma professora da educação básica como apresentado no capítulo 

introdutório e contar com a interlocução de um dos professores da Linha de Pesquisa 

“Educação e Inclusão Social em Contextos Escolares e não Escolares”, da UFRN 

contribuiu para minha chegada à escola e aos poucos conhecer as subjetividades 

envolvidas quando na inclusão escolar de estudantes com deficiência, conforme 

podemos constatar em um fragmento extraído do Diário de campo da pesquisadora: 

 

Adentro na escola. Esta me é tão peculiar. Sinto seus 

rumores, fotografias desordenadas em murais 

emparedados. Das salas vivas ecoam sons, muitos sons. 

Uma ou outra criança perambula fora, no pátio. Servidores 

também transitam. Diretor, vice-diretor, coordenadores 

desempenham seus papéis e outros tantos. Na diretoria, o 

diretor adverte uma avó sobre o comportamento de seu 

neto. Desta avó ouço apelos, entre lágrimas a dizer: estou 

só. Dizer estar só entre tantas pessoas é também dizer que 

entre o individual e o coletivo há um longo caminho. 

Meus passos não me levam a um lugar, vou ao encontro e 

a outros tantos (des)encontros. Um estudante procura por 

seu celular perdido e não volta para sala. A sala tem sua 

porta, às vezes fechada, entreaberta, aberta. A porta nos 

conduz, mas também nos diz: aguarde! Tomada por um 

enorme desejo ensaio adentrar a sala. Não o faço de modo 

desavisado, não sou autorizada. Entre conversas e acordos 

monto e desmonto, organizo e desorganizo e assim sigo. 

Aventurando-me, então, chego. Conheço os meus pares e 

de alguma forma me faço representar neles. Como 

professora também faço parte. Posso ser a corporificação 

de uma classe, de seus anseios, lutas e angústias. Tradução 

de tentativas, planejamentos, avaliações, pontos de partida 

e assim, novamente ensaio as notas de aproximação para 



153 

 

só então, dialogar com esse espaço (Diário de campo da 

pesquisadora, 21/3/2013). 

 

 O conhecimento da escola para organização da proposta de intervenção foi outro 

aspecto importante. Para tanto, em nossos itinerários procedemos a um levantamento de 

documentos produzidos pela própria Escola Estadual Despertar, objetivando 

caracterizar nosso campo de pesquisa. Com o levantamento foram identificados os 

documentos: regimento escolar, programas e projetos em geral, o Projeto Político 

Pedagógico da Escola Estadual Despertar e os laudos médicos e/ou relatórios dos 

estudantes com deficiência matriculados no ano letivo de 2013. As informações 

contidas nesses documentos, com ênfase, o PPP e os relatórios dos estudantes, auxiliam 

no conhecimento da escola e de seus estudantes e servem de base para nossa escrita e 

aproximação com nosso objeto de estudo: o currículo escolar decorrente da 

implementação de políticas públicas de inclusão da organização do ensino da Escola 

Estadual Despertar.  

A Escola Estadual Despertar está localizada na região central de Natal e tem 

grande procura dos moradores do bairro e adjacências. Além disso, a escola fica perto 

da Instituição Especializada em deficiência visual do município, algo favorável ao 

encaminhamento de estudantes com cegueira e baixa visão para o estabelecimento. Em 

2014, com a matrícula on-line
80

 e devido ao histórico de matrícula de estudantes com 

deficiência, aumentou o número de matriculados com as mais diversas especificidades. 

Antes de falarmos sobre esses estudantes, porém, cumpre-nos apresentar a estrutura 

física da escola. Subjaz essa apresentação nossa compreensão do espaço físico: 

 

Em sua materialidade física, o prédio escolar informa a todos/as sua 

razão de existir. Servindo-se de recursos materiais, de símbolos e de 

códigos, a escola delimita espaço, afirma o que cada um/a pode ou não 

fazer, separa e institui. Para aqueles e aquelas que são admitidos no 

seu interior, a escola determina usos diversos do tempo e do espaço, 

consagra a fala ou silêncio, produz efeitos, institui significados; aos 

que ficam de fora de seus muros, a instituição também impõe 

consequências, construindo sentidos e sentimentos que advêm dessa 

exclusão (LOURO; 2005, p. 87). 
 

                                                           
80

 Realizada pelo Sistema Integrado de Gestão da Educação (Sigeduc). O sistema garante a matrícula 

antecipada de estudantes com deficiência. O diretor da Escola Estadual Despertar e a própria 

representante da Suesp indicam algumas dificuldades na operacionalização da matrícula e as decorrentes 

implicações para o significativo número de estudantes com deficiência matriculados na Escola. Alguns 

estudantes não realizam a matrícula antecipada e, desse modo, ficam fora da matrícula específica para o 

grupo. A permissão posterior para matrícula é feita sem sua caracterização como estudante com 

deficiência, o que possibilita a entrada de estudantes, sem o conhecimento prévio dessa condição.  
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A descrição do espaço físico da Escola Estadual Despertar é parte importante 

para adensarmos as discussões sobre o Currículo Escolar. Suas características principais 

também nos dizem sobre a necessária organização do espaço físico em atendimento às 

necessidades de diferentes estudantes. Transpor seus muros significa (re/des)construir 

concepções e práticas. Olhar para a escola sob esse crivo se faz importante para 

conhecermos os sujeitos com os quais dialogamos nesta tese de doutoramento e seus 

rompimentos e permanências no entendimento da deficiência no âmbito escolar. 

Apresentamos então, a estrutura física da Escola Estadual Despertar.  

Após o portão de entrada existe uma pequena área à frente da escola, do lado 

direito e esquerdo. Dessa parte até as salas do pavimento inferior, o piso é nivelado. Não 

há degraus, ou batentes, o que facilita a locomoção de pessoas em cadeira de rodas. No 

centro há uma grade. Do lado direito uma grande janela dá a visibilidade da secretaria 

da escola, logo após outra grade dá acesso à escola. No pátio há uma coluna enorme. 

Para quem chega à escola ela é o portal de entrada. Possui escadas que dão acesso ao 

pavimento superior com quatro salas e um banheiro desativado. 

Depois da grade de acesso à escola, do lado direito um corredor nos conduz à 

sala de coordenação (porta do lado esquerdo do corredor), à secretaria (porta do lado 

direito do corredor) e logo à frente, à sala da direção. Saindo do corredor, à direita está a 

Sala de Multimídia, sala na qual ocorreram os encontros do GCEI. Mais à direita é 

possível encontrar o banheiro feminino. Não há adaptações para estudantes com 

deficiência. O pátio da escola apresenta paredes azulejadas. Há bancos de cimento em 

suas laterais, lixeiras de coleta seletiva (papel, metal, vidro e plástico) nas laterais 

esquerda e direita do pátio. Ainda do lado direito, após o banheiro feminino há uma sala 

de aula e logo depois os banheiros feminino e masculino dos professores. Fechando o 

quadrado do pátio, ao lado do banheiro masculino (não adaptado para estudantes com 

deficiência) ficam duas salas de aula, e em seguida uma parede na qual está afixado o 

mural. O cenário possui ainda muitos cartazes nas paredes e alguns trabalhos discentes. 

Logo após o mural está a sala dos professores com o aviso num pequeno cartaz à porta: 

“não entre sem permissão”. Do lado esquerdo da sala dos professores, alongando-se 

para o fundo da escola está o refeitório.  Há mesas nas quais os estudantes lancham e 

uma cantina terceirizada em que lanches são vendidos. Ao lado dessa cantina está a Sala 
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de Recursos Multifuncionais. Após o refeitório
81

, um grande portão quase sempre 

fechado (exceto em dias de aula de educação física, ou em ensaios como o da quadrilha 

junina) nos permite chegar a uma área de terreno arenoso e à quadra esportiva
82

. Não há 

acessibilidade física, havendo degraus de acesso a essa quadra. Além disso, está 

bastante descuidada, tem muito mato e ao fundo tem uma pequena casa, aparentando 

estar totalmente em situação de abandono
83

. Ainda no interior da escola, ao lado direito 

do pátio e logo após o refeitório tem uma porta que dá acesso à cantina da escola e 

depois, localiza-se a sala de leitura.  

No trato das questões pedagógicas, a Escola Estadual Despertar possui Projeto 

Político Pedagógico datando do biênio 2006-2007
84

. O documento tem 75 páginas e sua 

organização compreende a Introdução e Justificativa, as Características gerais da escola 

e Obstáculos a ser enfrentados, as Diretrizes Programáticas, os Objetivos, os Fins da 

educação, as Considerações Gerais e as Propostas Curriculares para o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. 

A Escola Estadual Despertar já apresenta sua organização pautada nas 

orientações legais em conformidade com a Lei n. 11. 114, de 16 de maio de 2005, que 

torna obrigatória a matrícula das crianças de 6 anos de idade no Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2005) e a Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que amplia o Ensino 

Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de 6 anos de idade 

e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010 (BRASIL, 2006).  

Para Sacristán (2000, p. 24)  

                                                           
81

 Escapam aos olhos no momento dessa descrição uma porta ao lado direito do portão e sem 

identificação. Nela ficavam algumas caixas. Não havia/há características de estar em atividade. Durante 

um dos encontros da Formação Continuada Grupo de Colaborar-Ação em Inclusão Escolar (GCEI), no 

Ateliê Possibilidades na/para inclusão escolar de estudantes com deficiência: diálogos iniciais com a 

audiodescrição, o professor Jefferson Alves, ministrante do Ateliê, numa atividade prática realizada em 

dupla, propõe a descrição do espaço escolar para os pares com os olhos devidamente vendados. Ao ser 

guiada por um dos participantes sou apresentada a essa sala dantes ignorada. Da percepção desta sala 

interditada e dos conhecimentos apreendidos durante o Ateliê, endossamos o conteúdo da audiodescrição 

como fator de enriquecimento ao cotidiano/currículo escolar não apenas para estudantes com deficiência 

visual, mas para qualquer pessoa por possibilitar um olhar atencioso e minucioso de um dado objeto.  
82

 Em visita à escola no ano de 2015 observamos a construção de uma nova sala na área externa da escola. 

Segundo informações da vice-diretora, Priscila, a construção decorre do grande número de matrículas e a 

transformação do espaço da biblioteca em sala de aula.  
83

 Durante a realização da pesquisa esta quadra começou a ser reformada em atenção à acessibilidade do 

estudante com deficiência física que utiliza cadeira de rodas. Em 2014, ao retornar à escola no mês de 

janeiro, ainda no período de férias, conversei rapidamente com a vice-diretora e notei com felicidade a 

finalização da reforma da quadra. 
84

 Segundo a gestão da Escola Estadual Despertar havia uma cobrança da Secretaria Estadual a fim de que 

o projeto fosse atualizado desde o ano de 2010. Era visível a dificuldade da escola em estruturar sua 

revisão, aspecto que pode estar relacionado às dificuldades no trato das questões pedagógicas da escola 

como veremos em nosso último diálogo.  
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A própria estrutura de níveis, ciclos educativos, modalidades ou 

especialidades paralelas ordenam o sistema educativo, marcando, em 

linhas gerais, de forma muito precisa, as mudanças de progressão dos 

alunos pelo mesmo. Regulam as entradas, o trânsito e a saída do 

sistema, servindo-se, em geral, da ordenação do currículo, e 

expressam através do mesmo as finalidades essenciais de cada período 

de escolaridade. 

 

 

A estrutura da Escola Estadual Despertar se organiza por níveis de ensino. A 

concepção subjacente à organização curricular é conteudista e assim se apresenta: 

 Proposta Curricular de ensino para o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano; 

 Proposta Curricular de ensino para o 6º, 7º, 8º e 9º ano; 

 Proposta Curricular de ensino para o 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio; 

 Proposta de Trabalho da biblioteca e 

 Proposta de Trabalho da tele sala. 

Ao introduzir as propostas acima, o documento apresenta listas de conteúdos e 

destaca a importância de encontros para a discussão desta que seria a proposta curricular 

da Escola Estadual Despertar: 

 

Sugerimos, ainda, que os encontros pedagógicos se dêem com 

mais frequência. Isto por considerarmos relevante a capacitação 

de todo o quadro do magistério, para que este possa organizar 

situações de ensino-aprendizagem de tal modo que o aluno 

perceba que saber ler, escrever e contar constituem exigências 

básicas necessárias à convivência no mundo atual, onde ele 

possa situar-se histórica, geográfica e culturalmente. É 

fundamental que o aluno utilize esses conhecimentos básicos em 

sua vida cotidiana e prepare-se para a descoberta, a invenção, a 

inovação e a criatividade, sem limitar-se ao acatamento do 

conhecimento empacotado, memorizado e meramente 

informativo (PPP – Escola Estadual Despertar 2006-2007, p. 

17). 

 

Além de registrar a importância dos encontros pedagógicos, aspecto não 

contemplado nas práticas observadas durante o ano letivo de 2013, a proposta apresenta 

um tímido (dada a pouca ênfase e detalhamento no interior do texto), porém importante 

destaque ao que se espera dos estudantes da Escola Estadual Despertar afirmando a 

preparação para a “descoberta, a invenção, a inovação e a criatividade, sem limitar-se ao 

acatamento do conhecimento empacotado, memorizado e meramente informativo” (PPP 

– idem, idem). Além disso, o PPP assegura como condições básicas necessárias ao 
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mundo atual: ler, escrever e contar, situando-se histórica, geográfica e culturalmente. 

Contraditoriamente, o documento não alude às formas de organização do trabalho 

pedagógico de maneira a contemplar tais princípios na formação humana, deixando uma 

compreensão vaga na forma como a escola lida com o conhecimento escolar e a 

concretização do currículo como um todo. 

Em análise ao PPP da Escola Estadual Despertar, portanto, não identificamos a 

compreensão curricular da escola. Voltado aos aspectos burocráticos, apresenta uma 

lacuna sobre a perspectiva de currículo orientadora da prática. Como pontuado, na seção 

“Propostas Curriculares para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio” o texto 

apresenta os conteúdos a ser trabalhados nesses segmentos, porém não explicita a 

concepção curricular norteadora do trabalho pedagógico da escola: 

 

 

Estas concepções, mais formalistas e acadêmicas, se fixaram 

profundamente na ordenação do sistema educativo, sobretudo 

secundário e superior, com a consequente contaminação dos níveis 

mais elementares de educação. Está relacionada com a própria 

organização do sistema escolar, que concede títulos específicos e 

validações de cultura básica (SACRISTÁN, 2000, p. 39). 

 

 

Para o autor, devido à forte influência administrativa ao campo do currículo, não 

é surpresa a delimitação dessa tradição como lista de conteúdos. Apesar de se assentar 

nessa concepção técnica do PPP, o teor do documento da Escola Estadual Despertar 

apresenta indicativos sobre a necessidade da participação coletiva, afinal, “os agentes 

educativos devem sentir-se atraídos por essa proposta, pois só assim terão uma postura 

comprometida e responsável. Trata-se, portanto, da conquista coletiva que deu espaço 

para o exercício da autonomia” (PPP – Escola Estadual Despertar, 2006-2007, p. 3). 

Nas Diretrizes Programáticas o documento adverte sobre a importância de “criar um 

fórum permanente de discussões sobre a escola e sua produtividade, com uma 

programação de eventos ao longo do ano letivo” (PPP – Escola Estadual Despertar 

2006-2007, p. 8).  

No encontro de discussão do PPP, “passos iniciais para uma participação 

coletiva” do GCEI, no qual foram apresentados os aspectos discutidos nesse texto, a 

participação da vice-diretora Priscila ajudou a esclarecer como se deu a construção 

desse importante elemento norteador da prática pedagógica da Escola Estadual 

Despertar: 
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O trabalho iniciou com a participação de Priscila. A vice-

diretora falou da trajetória de construção do PPP na Escola 

Estadual Despertar. Esclareceu o fato desse ter sido 

escrito/produzido na gestão 2006/2007 e de não 

corresponder à coletividade traduzida no texto, haja vista 

os professores não participarem ativamente de sua 

elaboração. Segundo a vice-diretora o texto foi produzido 

apenas pela diretora, vice e poucos professores afastados 

da regência. Após a apresentação demos seguimento à 

pauta do dia (Diário de campo da pesquisadora, 9/9/2013. 

Fórum de Discussão do Projeto Político Pedagógico: 

passos iniciais para uma participação coletiva).  

 

 

Na avaliação do encontro do GCEI, os professores e a intérprete de Libras 

destacaram a importância de se envolverem com as discussões acerca do PPP. Mesmo a 

única professora a afirmar ter participado da elaboração do antigo documento, em sua 

entrevista esclareceu: 

 

A minha escola tem Projeto Político Pedagógico. A gente 

participou da elaboração, mas eu quero conhecer mais esse 

projeto! Nós íamos pra sala, a gente ia pra sala de vídeo, 

na sala de multimídia e aí a gente, cada um ia... eles nos 

davam umas folhas com algumas perguntas e respostas e 

nós ajudávamos a elaborar esse projeto da melhor maneira 

possível, mas eu vou, sinceramente! Eu gostaria (risos) de 

entender melhor esse projeto político que ele fosse mais, 

efetivamente colocado pra nós  (Entrevista, professora de 

Ciências: Nora. 8/11/2013).  

 

Além da necessidade de construir o PPP de forma mais participativa, embora, 

segundo informações dos dirigentes atuais, à época já houvesse estudantes com 

deficiência matriculados na Escola Estadual Despertar, o documento não faz alusão a 

esse público, apenas na página três, ao falar do compromisso de todos os envolvidos no 

processo educativo, menciona: “dessa forma podemos garantir o acesso e a permanência 

do aluno na escola, criando propostas que resultem de fato na construção de uma escola 

democrática e com qualidade social” (PPP – Escola Estadual Despertar 2006-2007, p. 

3). 

As questões da educação especial, por conseguinte, estão ausentes do documento 

organizador da proposta curricular da Escola Estadual Despertar, sendo essa uma das 

principais preocupações do diretor Jean, de Priscila, a vice-diretora, e da equipe de 

coordenação pedagógica composta por três coordenadores, os professores: Júnior, 



159 

 

Viviane e Marli. Como à época ainda não havia sido implementada a SRMs, o que veio 

a acontecer apenas no ano de 2012, também não se menciona o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). A ausência também foi ponto de discussão no 

encontro supracitado. Apresentar os dados identificados na análise do PPP permitiu 

valorizar a produção da Escola Estadual Despertar, haja vista ter ampliado os aspectos 

carentes de esclarecimentos e/ou atualizações, além de ter dado um novo sentido de 

participação e envolvimento dos sujeitos interessados nessa proposta. A professora da 

SRMs Raquel, assim, definiu sua importância: 

 

Eu acho que estou participando de um momento histórico, 

pois nunca havia ouvido falar em um PPP construído 

dessa forma (Diário de campo da pesquisadora, 9/9/2013. 

Fala da professora de SRMs: Raquel. Fórum de Discussão 

do Projeto Político Pedagógico: passos iniciais para uma 

participação coletiva). 

 

 

Os dados mencionados nesta tese foram compartilhados com os professores e 

com a intérprete da Escola Estadual Despertar no próprio andamento da pesquisa, 

conforme registro do Diário de campo: 

 

Após o intervalo retornamos às atividades, agora com uma 

exposição dos dados extraídos do PPP da Escola Estadual 

Despertar. Os professores atentamente observavam os 

aspectos apresentados. A professora de Arte, Betânia, 

lembrou que a sala de leitura ainda não existia no início da 

escrita do PPP, apenas uma professora empurrava um 

carrinho itinerante de livros, passando de sala em sala para 

que os estudantes fossem estimulados à leitura. Em razão 

disso, a Sala de Leitura, de maneira justa, recebia o seu 

nome. Destacou o fato de não ter participado da 

elaboração do PPP. A professora de Língua Portuguesa, 

Paula, lembrou que quando o documento ficou pronto, 

apenas foi convidada  com os demais professores para sua 

apresentação. A todo momento os professores davam vida 

às informações contidas nos slides, ora confirmando, ora 

complementando com suas memórias (Diário de campo da 

pesquisadora, 9/9/2013. Fórum de Discussão do Projeto 

Político Pedagógico: passos iniciais para uma participação 

coletiva). 

 

 

Existia na Escola Estadual Despertar, antes mesmo do início da pesquisa, uma 

necessidade expressa pelos gestores (diretores e coordenador) da escola sobre a 
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urgência em atualizar o seu Projeto Político Pedagógico. Esta demanda da própria 

escola convergiu para nossos interesses de investigação no doutorado. Segundo Barbier 

(2004, p. 54): 

 

Com relação à formulação do problema de pesquisa, a pesquisa-ação 

não tem de formular a priori hipóteses e preocupações teóricas, nem 

de traduzi-las em conceitos operatórios suscetíveis de serem medidos 

por instrumentos padronizados (questionários, testes). A pesquisa-

ação reconhece que o problema nasce num contexto preciso de um 

grupo em crise. O pesquisador não o provoca mais constata-o, e seu 

papel consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes 

mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de consciência 

dos atores do problema numa ação coletiva. 

 

 Os participantes da Escola Estadual Despertar já tinham um problema. Era 

evidente a necessidade de problematizar o currículo para além do prescrito, o vivido. 

Favorecer essa tomada de consciência em uma ação coletiva com a escola permeou 

nosso papel na condição de pesquisadora junto aos professores e a intérprete de Libras.  

Com as observações, pudemos descrever a organização da rotina escolar desde a 

chamada (ação inicial comum na prática dos professores observados) até o toque da 

sirene finalizando a aula.  

O nosso interesse era no manejo da prática educativa em atenção às necessidades 

de estudantes com deficiência, aspecto amplamente relacionado ao ensino do professor 

para toda a turma e às estratégias utilizadas na ministração de conteúdos, esclarecimento 

de dúvidas, organização de atividades, e as outras formas de organização do trabalho 

pedagógico (FREITAS, 2003).  

Conforme registros, número de aulas observadas: 83 aulas com duração de 50 

minutos cada. Em sua quase totalidade, 75 aulas observadas, tiveram o livro didático, o 

caderno do estudante e o quadro de giz como recursos utilizados. Segundo Sacristán 

(2000, p. 24), “Os currículos se baseiam em materiais didáticos diversos, entre nós 

quase que exclusivamente nos livros-texto, que são os verdadeiros agentes de 

elaboração e concretização do currículo”. Nas oito aulas restantes os professores usaram 

fontes como pesquisas extraídas da internet. Quanto à metodologia utilizada, 78 aulas se 

basearam em exposições orais pelos professores e trabalhos individuais dos estudantes, 

somente quatro aulas permitiram o desenvolvimento de atividades com realização de 

trabalhos em grupos e uma aula exigiu a participação dos estudantes na apresentação de 

trabalho solicitado previamente.  
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Com relação às observações em sala de aula, em cada uma delas situamos numa 

espécie de cabeçalho de identificação da observação: o nome do professor (e se ele 

participou, ou não da formação continuada oferecida no âmbito da pesquisa); a 

disciplina ministrada; o ano da turma; o horário de início e término da aula; o conteúdo 

trabalhado e os recursos utilizados. No que diz respeito à rotina das turmas observadas, 

em sua maioria, 78 aulas foram organizadas da seguinte forma: 

 

Organização/Rotina das aulas observadas – Turmas C 

I Realização da chamada 

II Correção da atividade de casa (ditando ou registrando no quadro) 

III Exposição Correção do assunto novo 

IV Atividade de Casa 

Quadro 10. Organização/Rotina das aulas observadas. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Como opção historicamente configurada e carregada de valores e pressupostos 

passíveis de decifração (SACRISTÁN, 2007), a prática curricular observada nos (des) 

velou a forma como as diferenças têm sido problematizadas, omitidas ou negligenciadas 

no espaço escolar e os (des) encaminhamentos dados a essas diferenças na projeção, ou 

nas atitudes dirigidas às condições de aprendizagem de todos os estudantes, em especial 

dos que possuem uma deficiência. Abaixo, um dos registros do Diário de campo ajuda a 

ilustrar a organização das aulas como foi descrito no quadro acima:  

 

O professor inicia a aula dando bom dia e fazendo a 

chamada. Há muita conversa e dispersão. Em seguida o 

professor corrige o exercício da aula anterior. O estudante 

Luís Carlos em sua cadeira de rodas participa ativamente 

da correção interessando-se frente aos demais colegas. A 

classe permanece dispersa. O professor passa outra 

atividade sobre multiplicação e os estudantes copiam até o 

sinal tocar. A turma retira-se da sala (Diário de campo da 

pesquisadora, 17/6/2013. 6º ano C. Aula do professor de 

matemática: Ivo. Conteúdo: Divisão).  

 

No quadro e no trecho apresentados, identificamos uma marca evidente do 

ensino tradicional.  

 

Convém reconhecer que as mudanças culturais necessárias para 

conseguir escolas capazes de escutar e responder as 'vozes ocultas' 
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são, em muitos casos, profundas. As escolas de culturas tradicionais, 

sustentadas por estruturas rígidas de organização, o isolamento dos 

docentes e elevados níveis de especialização de uma licenciatura 

dedicada a tarefas predeterminadas, possuem graves problemas 

quando lidam com circunstâncias imprevistas. Por outro lado, a 

presença de crianças que não se adaptam bem ao regime da escola 

constitui um estímulo para explorar uma cultura mais adepta, na qual 

os professores tenham o apoio ao participar de novas experiências de 

ensino (AINSCOW, 2001, p. 31)
85

. 

  

 

Como teorizado, a não adaptação ao “menu” da escola não vitimiza apenas 

estudantes com deficiência. Práticas conteudistas não favorecedoras da participação e 

criatividade de diferentes estudantes não são atrativas, nem desafiadoras e, portanto, 

precisam ser repensadas no contexto escolar.  

Os aspectos observados nas salas de aula, nas aulas vagas, nas reuniões com o 

corpo escolar para negociação da pesquisa, no encontro com os professores para 

falarmos sobre o projeto, na secretaria da escola, nos corredores, nas salas dos 

professores, no pátio, em locais extraclasses, como no dia da apresentação do Sarau 

Literário
86

, nos encontros de formação continuada, compõem as páginas de nosso Diário 

e intentam identificar as práticas curriculares desenvolvidas na/pela Escola Estadual 

Despertar. 

Na riqueza de aspectos observados e interações resultantes do contato com os 

professores e a intérprete de Libras, foi se constituindo um espaço para a formação 

continuada. A partir dos encontros desenvolvidos e das contribuições docentes, como já 

dissemos, essa formação recebeu a denominação de: Formação Continuada Grupo de 

Colaborar-Ação em Inclusão Escolar (GCEI) e já foi apresentada no capítulo anterior.  

Dito de outro modo, no contexto da escola investigada, a concepção curricular, 

ou os sentidos atribuídos ao currículo escolar, materializava-se nos comportamentos e 

práticas observadas em sala de aula e em outros espaços escolares. As observações 

                                                           
85

 Conviene reconocer que los câmbios culturales necesarios para conseguir unas escuelas capaces de 

escuchar y responder a las „voces ocultas‟ son, em muchos casos, profundos. Las culturas escolares 

tradicionales, respaldadas por estrutucturas rígidas de organización, el aislamiento de los docentes y 

elevados niveles de especialización de um profesorado muy dedicado a unas tareas predeterminadas, 

tienen graves problemas cuando se enfrentan com circunstancias imprevistas. Por outra parte, la presencia 

de niños que no se adaptan bien al „menu‟ de la esculela constiuye um estímulo para explorar uma cultura 

más colegiada em la que los maestros, tengan el apoyo de la experimentación de nuevas respuestas 

docentes (AINSCOW, 2001, p. 31). 
86

 O Sarau dos Namorados: diálogos para viver um grande amor aconteceu no dia 13 de junho de 2013, às 

14:30 na Academia Norte-Riograndense de Letras, situada a rua Mipibu, 441, Petrópolis. Natal, Rio 

Grande do Norte. O espetáculo insere-se no Projeto “Formando leitores e construindo valores” cujas 

ações contemplam o biênio 2012-2013, com o objetivo de promover o prazer da leitura dentro e fora da 

comunidade escolar (Informações extraídas do folder do evento).  



163 

 

indicavam aspectos do currículo que os professores passavam a refletir coletivamente e 

identificavam sua pertinência aos diálogos apresentados no GCEI.    

Além das observações, a entrevista nos ajudou a inquirir sobre os planejamentos 

dos professores, conteúdos, avaliações e sua própria compreensão acerca da organização 

curricular da Escola Estadual Despertar.  

No seguimento é possível observar uma sinopse do processo de levantamento de 

dados via entrevista: 

 

 

Entrevistados 

(as) 

Função Local de 

realização 

Duração Gravação  

Margarete Coordenadora da Sub-

Coordenadoria de Educação 

Especial do estado do Rio 

Grande do Norte – Suesp 

Suesp 29 minutos e 8 segundos Sim 

Diná Intérprete de Libras Sala dos 

professores 

18 minutos e 18 segundos Sim 

Pablo Professor da SRMs SRMs 27 minutos e 58 segundos Sim 

Raquel Professora da SRMs SRMs 9 minutos e 37 segundos Sim 

Júnior Coordenador Pedagógico SRMs 22 minutos e 51 segundos Sim 

Viviane Coordenadora Pedagógica Sala de 

Coordenação 

Pedagógica 

21 minutos e 41 segundos Sim 

Marli Coordenadora Pedagógica Sala dos 

professores 

7 minutos e 36 segundos. Sim 

Jean Diretor Sala da Direção 12 minutos e 26 segundos Sim 

Priscila Vice-diretora Sala dos 

professores 

18 minutos e 8 segundos Sim 

Elke Professora do Ensino 

Fundamental I 

Sala de aula 7 minutos e 31 segundos Sim 

Jaque Professora do Ensino 

Fundamental I 

Sala de aula 10 minutos e 24 segundos Sim 

Paulo Professor de Geografia Sala dos 

professores 

13 minutos e 15 segundos Sim 

Bete Professora de Língua Inglesa Sala dos 

professores 

21 minutos e 41 segundos Sim 

João Professor de Educação Física Sala dos 

professores 

23 minutos e 9 segundos Sim 

Betânia Professora de Arte e Ensino 

Religioso 

Sala dos 

professores 

16 minutos e 41 segundos Sim 

Ivo Professor de Matemática Sala dos 

professores 

24 minutos e 52 segundos Sim 
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Miguel Professor de História Sala dos 

professores 

10 minutos e 24 segundos Sim 

Nora Professora de Ciências Sala dos 

professores 

9 minutos e 15 segundos Sim 

Paula Professora de Língua 

Portuguesa 

  Não 

Quadro 11. Entrevistados da Escola Estadual Despertar e do órgão gestor da Educação Especial no estado 

do Rio Grande do Norte. 

Fonte: acervo da pesquisadora. 

 

No que diz respeito à organização metodológica da entrevista, definimos quais 

os critérios de escolha dos professores entrevistados. Primeiro vimos a necessidade de 

revisão do roteiro de entrevista, pois as questões inicialmente pensadas para a 

organização da pesquisa careciam de ajustes a fim de se aproximar e proporcionar a 

elucidação do nosso objeto de estudo, o currículo escolar, como também estabelecer 

uma relação íntima com a efervescência da participação docente. Para tanto, buscamos a 

partir da leitura dos Diários de campo da pesquisadora e das colaboradoras, conforme as 

participações dos professores e da intérprete de Libras e a identificação de aspectos 

passíveis de maiores esclarecimentos, reorganizar esses roteiros (APÊNDICE 04). 

Abaixo, um registro do Diário de campo resgata a delimitação desse importante passo: 

 

É incrível como as coisas ficam mais claras e nítidas, tanto 

acerca do teor das entrevistas, quanto de quem serão os 

entrevistados. As questões se desenharam durante a leitura 

do diário. Isso me fez centrar no foco da pesquisa e nos 

aspectos carentes de aprofundamento. Reler o diário é uma 

imersão maravilhosa. Aspectos antes registrados em seu 

tempo e espaço tomam nova (s) forma (s). Dá uma 

segurança, uma certa propriedade. Sim, agora é um bom 

momento para se realizar entrevistas
87

! (Diário de campo 

da pesquisadora, 24/10/2013). 

 

Ao todo foram organizados os seguintes roteiros específicos: 

 Extraescolar – da representante da Subcoordenadoria de Educação 

Especial do estado do Rio Grande do Norte (Suesp); 

 Escolar – do intérprete de Libras (esse foi criado já que à época da 

elaboração dos roteiros e desenvolvimento inicial da pesquisa a escola 

                                                           
87

 Corrobora para a composição dos diálogos sob a forma de entrevista ao final do ano letivo as 

finalizações das observações em salas de aula, haja vista demandarem grande esforço e concentração por 

parte da pesquisadora, além da maior disponibilidade de tempo dos participantes em função da finalização 

de suas atividades.  
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ainda não dispunha desse profissional); do coordenador pedagógico; da 

gestão (diretor e vice-diretor); dos professores de sala comum de 1º ao 5º 

ano; dos professores do 6º ao 9º ano e dos professores da Sala de 

Recursos Multifuncionais.  

Os roteiros, além de corresponder às funções específicas desempenhadas por 

cada professor (a), também consideraram a disponibilidade de cada um, cada uma. Por 

isso alguns tiveram caráter mais sucinto, como aconteceu na elaboração do roteiro da 

representante da Suesp e do diretor da escola, em função de terem sido entrevistados no 

próprio local de trabalho. As atividades pedagógicas eram secundarizadas pelos gestores 

que, com supremacia dos aspectos administrativos, não dispunham de tempo para 

colaborar com a pesquisa realizada.  

A escolha dos professores foi o nosso primeiro procedimento. Do universo total 

de 26 professores (considerando o número total de professores participantes do GCEI 

mesmo com comparecimento em um encontro apenas), quais deveríamos entrevistar? 

Na escolha desses interlocutores, ao final, 19 entrevistados, privilegiamos alguns 

critérios. Primeiro, embora as professoras dos anos iniciais não tivessem estudantes com 

deficiência em suas classes no ano de 2013, era importante ouvi-las, pois participavam 

ativamente do GCEI, dando contribuições, seja a partir de experiências anteriores, ou da 

problematização de situações as quais poderiam enfrentar na organização de seu 

trabalho pedagógico.  Das seis professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, 

escolhemos duas em atendimento aos seguintes critérios: além da disponibilidade, a 

professora com maior tempo de serviço e a com menor tempo de serviço. Tomamos 

também por base suas experiências consideradas por si próprias, positivas, ou não, 

com/na inclusão dos estudantes com deficiência, identificadas durante o GCEI. 

 O tempo de experiência das professoras foi um dos critérios considerados. Duas 

professoras informaram ter 27 anos de trabalho. A professora Dalva informou possuir 

28 anos, porém desistiu da formação. A professora Selma, com 29 anos de serviço, saiu 

da escola por motivo de afastamento médico no mês de outubro. Das duas professoras 

com 27 anos de experiência profissional (Aurilene e Jaque), a professora Jaque foi 

escolhida por já ter sido diretora da Escola Estadual Despertar e ter participado de forma 

mais próxima da matrícula dos estudantes cegos no ano de 2009 (conteúdo apresentado 

no encontro no qual foram apresentadas as práticas/experiências dos professores em 

contato com estudantes com deficiência). 
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A professora Elke é a mais nova na docência e na Escola Estadual Despertar. 

Nunca teve contato com a inclusão de estudantes com deficiência. Apresenta grande 

interesse sobre a aprendizagem desses estudantes e uma participação significativa nas 

discussões estabelecidas no GCEI.     

Quanto aos profissionais em desempenho de outras funções, todos foram 

ouvidos por representarem vozes importantes à escolarização dos estudantes com 

deficiência e ocuparem funções distintas na organização escolar. Esses também 

obtiveram roteiros diferenciados: 

 Dois professores de Sala de Recursos Multifuncionais; 

 Um diretor e um vice-diretor; 

 Um intérprete de Libras; 

 Um Coordenador Pedagógico geral; 

 Dois Coordenadores de turno. 

 Para a escolha dos demais professores dos anos finais do ensino fundamental, 

além da disponibilidade desses, escolhemos de forma a contemplar os das salas campo 

das observações: 6º ano C e 9º ano C. Com esses professores em particular, 

consideramos aspectos curriculares identificados durante as observações, passíveis de 

esclarecimentos por meio deste outro procedimento. Assim garantimos uma 

representação proporcional dos dois turnos da escola. Respeitamos o critério de garantir 

a representação de todas as disciplinas trabalhadas: História/Cultura do RN, Educação 

Física, Ensino Religioso/Arte, Inglês, Matemática, Português, Ciências e Geografia. Ao 

todo foram entrevistados oito professores. 

No turno matutino: o professor de História, Miguel, que durante as formações e 

observações deu indícios de mudança na prática pedagógica para inclusão de estudante 

surda; a professora de Ensino Religioso/Arte, Betânia, por apresentar certa habilidade 

no ensino de Arte adaptada às especificidades dos estudantes cegos e por ser antiga na 

escola, tendo acompanhado de perto a inclusão dos estudantes matriculados no 9º ano C 

desde sua chegada no 6º ano; o professor de Matemática, Ivo, haja vista sua pouca 

participação nos encontros do GCEI e demonstração de insegurança em como lidar com 

as especificidades de estudantes em situação de vulnerabilidade escolar.  

No turno vespertino: a professora de Língua Portuguesa, Paula, única professora 

para os dois turnos nas turmas observadas; o professor de Educação Física, Geraldo, por 

apresentar reflexões importantes para o debate sobre a formação inicial e continuada 

na/para inclusão de estudantes com deficiência; a professora de Ciências, Nora, haja 
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vista a professora de Ciências da manhã só haver chegado à escola no mês de setembro 

e não ter participado dos encontros do GCEI; e o professor de Geografia, Paulo, único 

representante desta área, já que o professor da manhã não participou dos encontros de 

Colaborar-Ação. A Língua Inglesa sofreu alterações no mês de setembro e a antiga 

professora, Graça, foi substituída pela professora em atuação na Sala de Leitura da 

própria Escola Estadual Despertar, Bete. Essa última já participava do GCEI e também 

foi uma das entrevistadas no âmbito da pesquisa.  

Primando pelos princípios éticos fundantes desta pesquisa, a definição de cada 

um desses critérios foi compartilhada com todos os professores participantes do GCEI 

nos encontros de formação, para que não houvesse dúvida sobre a importância da 

participação de todos, sem causar constrangimento ou demérito a quaisquer dos 

participantes: 

Antes de iniciar o encontro, Marcia explica os critérios 

utilizados para selecionar os professores para as 

entrevistas (Diário de campo das colaboradoras, 

14/11/2013. Registro da estudante Cláudia).  

 

Compartilhar os critérios foi uma forma de aproximação e respeito aos 

participantes da pesquisa e uma boa oportunidade para esclarecer alguns aspectos já 

observados durante suas aulas. Nas entrevistas, ao questionarmos sobre a organização 

das aulas e os conteúdos, encontramos os seguintes registros: 

 

Bom, é todos os anos, né? A gente já trabalha mais ou 

menos com o mesmo conteúdo, 7º ano: Brasil, 8º ano: o 

continente americano, mundo subdesenvolvido, o 9º ano: 

é, países desenvolvidos, a Europa, União Europeia. É, eu 

procuro adotar livros que já trabalhem esse, esses 

assuntos, né? Então não foge muito a isso, eu procuro 

trabalhar todos os assuntos do livro (Entrevista, professor 

de Geografia: Paulo. 20/11/2013).  

 

 

O conteúdo, eles já estão propostos né, pelo próprio livro, 

a sequência do livro didático. Então a gente vai 

obedecendo a aquilo que já está planejado, né? Em alguns 

momentos a gente salta alguns conteúdos, pega uma coisa, 

é, significativa, por exemplo, Roma, tira algumas partes 

significativas que não abordou (bem baixinho), e esse é o 

caminhar mesmo (Entrevista, professor de História: 

Miguel. 5/11/2013).  
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As falas são ilustrativas das práticas dos demais professores. Os professores 

Paulo, que ministra aulas no 9º ano C, e Miguel, do 6º ano C, utilizam o livro didático 

como norteador para seus planejamentos. Ao reconhecer sua utilização na Escola 

Estadual Despertar, nossa análise recaiu sobre a forma de se apresentar esses conteúdos 

de maneira a garantir a participação de todo e qualquer estudante, como veremos mais 

adiante no diálogo 02.  

Outro ponto importante, a disposição das turmas e a concentração dos estudantes 

com deficiência nas turmas C, não parecia chamar a atenção dos professores da Escola 

Estadual Despertar. Na verdade, a maioria afirmava nunca ter pensado sobre essa 

organização, haja vista a prática ter se naturalizado e se incorporado à rotina da escola. 

Esse aspecto, para nós, necessita de uma análise mais aprofundada, afinal: 

 
No que se refere mais particularmente à educação do tipo escolar, a 

consciência de tudo o que ela conserva do passado não deve encorajar 

a inconsistência de tudo o que ela esquece, abandona ou rejeita. A 

cada geração, a cada „renovação‟ da pedagogia e dos programas, são 

partes inteiras da herança que desaparecem da „memória escolar‟, ao 

mesmo tempo que novos elementos surgem, novos conteúdos e novas 

formas de saber, novas configurações epistêmico-didáticas, novos 

valores. Devemos assim reconhecer o grande poder de seleção da 

„memória docente‟, sua capacidade de „esquecimento ativo‟. Pode-se 

então perguntar quais são os determinantes, os mecanismos, os fatores 

desta seleção cognitiva e cultural que faz com que uma parte da 

herança humana é assim mantida „a salvo do esquecimento‟, de 

geração a geração, enquanto que o resto parece consagrado ao 

sepultamento definitivo (FORQUIN, 1993, p. 15). 

 

 

Com efeito, o poder de seleção da “memória docente” também atravessou as 

práticas instituídas na Escola Estadual Despertar. Desconfiar das aparentes e/ou 

inquestionáveis formas de organização escolar há muito cristalizadas pode denunciar 

aquilo “consagrado ao sepultamento definitivo”.  

Nas apropriações do pensamento de Forquin estendemos suas considerações 

acerca do sepultamento definitivo. Nos termos de seu ideário, esse sepultamento 

representa o esquecimento de práticas (programas e metodologias) “ultrapassadas”. 

Nesse sentido, as organizações curriculares da escola parecem se solidificar em suas 

práticas ao ponto de possuírem explicação própria e, embora não sejam fruto de 

qualquer determinação legal, ou orientação advinda da gestão educacional, 
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materializam-se e são recebidas pelos representantes escolares com muita naturalidade, 

ano após ano, sem nunca serem alvo de discussão e/ou proposta de reformulação.  

Preferimos designar essas organizações como consagradas ao sepultamento 

definitivo, pois como são incorporadas, parecem incontestes. Acreditamos que tanto as 

estratégias para o esquecimento de determinadas metodologias para adoção de novas 

formas de difusão do saber, como aquelas direcionadas à aceitação da organização 

escolar, a exemplo das enturmações realizadas, precisavam ser questionadas com os 

envolvidos na organização curricular da Escola Estadual Despertar.  

Historicamente, algumas iniciativas foram sistematizadas e defendidas, tendo o 

crivo da homogeneização como seu principal referencial. Bantock (apud Forquin, 1993) 

propôs um currículo alternativo completamente diferente do destinado às elites, para os 

estudantes considerados “menos aptos”, ou “menos escolares”. Para ele, a dimensão 

cultural do currículo deveria nortear os processos de escolarização dessas crianças, em 

contrapartida das propostas pautadas nos conteúdos, impossíveis de serem 

acompanhados. O dualismo escolar radical de Bantock, como assinalaram os críticos de 

sua obra, correria o risco de levar ao fracasso diferentes estudantes. 

Na contramão desse entendimento, o crítico literário Raymond Willians advoga 

em favor de uma cultura comum, e esta se torna uma “[...] alternativa evidentemente 

mais aceitável, mesmo que ela nem sempre seja fácil de executar na prática” 

(FORQUIN, 1993, p. 53).  

O fato é que o dualismo escolar radical de Bantock e a cultura comum de 

Willians parecem, de algum modo, permear o conflito, ou nossas dificuldades atuais na 

organização do currículo escolar. O impasse não nos parece privilégio advindo da 

chegada dos estudantes com deficiência nas classes comuns de ensino, mas da 

organização curricular frente à inevitável heterogeneidade das turmas.  

O currículo comum e a sistematização de propostas pautadas nas especificidades 

de todos os discentes parecem ser o caminho da aprendizagem e inclusão escolar dos 

estudantes com deficiência. Corrobora para o impasse a ausência de modelos 

prescritivos de organização desse currículo capaz de atender a todos.  

Para Forquin (1993, p. 15): 

 

A educação não transmite jamais a cultura, considerada como um 

patrimônio simbólico e unitário e imperiosamente coerente. Nem 

sequer diremos que ela transmite fielmente uma cultura ou culturas, 

elementos de cultura, entre os quais não há forçosamente 

homogeneidade, que podem provir de fontes diversas, ser de épocas 
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diferentes, obedecer a princípios de produção e lógicas de 

desenvolvimento heterogêneos e não recorrer aos mesmos 

procedimentos de legitimação. Isto significa dizer que a relação entre 

educação e cultura poderia ser mais bem compreendida através da 

metáfora da bricolagem (como reutilização, para fins pragmáticos 

momentâneos, de elementos tomados de empréstimo de sistemas 

heterogêneos) do que através da metáfora do reflexo ou da 

correspondência expressiva. 

 

 

Por não ser uma correspondência expressiva, a cultura escolar apresenta sempre 

reinterpretações do que deve ser conservado e/ou esquecido no âmbito do currículo 

escolar, inclusive aos conteúdos eleitos como importantes à escolarização e, por isso, 

incluídos nesse currículo. Em nossa análise, a cultura escolar, em suas várias 

ressignificações no contexto da Escola Estadual Despertar, atravessa os dados 

identificados e nos dão indícios de sua imprescindibilidade à pesquisa realizada.     

A seguir, iniciamos os diálogos sobre esse e outros dados latentes em nossa 

pesquisa. Tais diálogos, apesar de escritos separadamente, complementam-se na 

interlocução de nossas aproximações com a Escola Estadual Despertar e de nossa defesa 

em torno de um currículo acessível a todos os estudantes. Ao reconhecer suas inter-

relações, advertimos sobre a necessidade de compreendê-los na efervescência dos 

conteúdos discutidos no GCEI. Os oito diálogos não correspondem às temáticas dos 

encontros, nem a ordem na qual foram apresentados, antes, condizem com os aspectos 

mais evidentes da análise de nosso objeto de estudo. Compreendê-los e ampliá-los à luz 

das contribuições teóricas pode ser um bom exercício para (re) pensarmos 

coletivamente e quiçá estendê-los a outras escolas e seus respectivos sujeitos.  

 

4.2 Diálogo 01:Cultura Escolar e agrupamentos de estudantes com deficiência em 

sala de aula 

 

Na Escola Estadual Despertar, apesar dos anos se distribuírem em turmas A, B e 

C, os estudantes com deficiência estão matriculados apenas nas turmas C. 

Historicamente, a busca pela homogeneização do ensino se refletiu mediante a 

organização de turmas conforme idades e desenvolvimento de diferentes estudantes. 

Assim, é razoavelmente comum o agrupamento daqueles com defasagem idade/série 

nas turmas mais “elevadas”, nesse caso, as turmas C, nas quais os estudantes com 

deficiência se encontram matriculados. Isso permite o contato com deficiências distintas 

numa só turma, como, por exemplo, o explicitado caso do 6º ano C, no qual 
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identificamos dois estudantes com baixa visão, um com deficiência física fazendo uso 

de uma cadeira de rodas
88

, uma surda e dois com deficiência intelectual. Quem são esses 

estudantes? No quadro a seguir apresentamos sua caracterização
89

: 

 

 

 

ESTUDANTE IDADE SÉRIE/ANO 

TURNO 

PROCEDÊNCIA 

ESCOLAR 

DEFICIÊNCIA LAUDO/ 

RELATÓRIO 

FELIPE 13 6º ANO C E. REGULAR ENCEFALOPATIA 

HIPÓXICO 

ISQUÊMICA 

SIM 

JOANA 13 6º ANO C E. REGULAR SURDEZ NÃO 

LUÍS CARLOS 12 6º ANO C E. REGULAR DEFICIÊNCIA 

FÍSICA 

NÃO 

MARIVALDO 11 6º ANO C E. REGULAR DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

SIM 

REBECA 14 6º ANO C I.ESPECIAL/ 

E. REGULAR 

BAIXA VISÃO SIM 

THIAGO 17  6º ANO C I.ESPECIAL BAIXA VISÃO SIM 

FRANCIETE 13 7º ANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA SIM 

LAURO 16 7º ANO C I.ESPECIAL MÚLTIPLAS  SIM 

PRISCILA 14 7º ANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA SIM 

ANTÔNIO 

CARLOS 

14 8º ANO C E. REGULAR BAIXA VISÃO SIM 

JAIR 13 8º ANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA NÃO 

ROBERTO 12 8º ANO C I.ESPECIAL BAIXA VISÃO SIM 

GABRIELA

  

19 9ºANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA NÃO 

JERÔNIMO 14 9º ANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA NÃO 

                                                           
88

 Em consonância com o que acreditamos e vimos defendendo, preferimos não denominar o estudante de 

cadeirante. Acreditamos que tais terminologias reforçam e inauguram novos rótulos para estudantes com 

deficiência.   

89
 A sequência dos nomes dos estudantes obedece às turmas em que estão matriculados (do 6º ao 9º ano) 

conforme ordem alfabética de cada turma, a fim de representar com mais ênfase o número de estudantes 

com deficiência por turma. As cores foram utilizadas para o mesmo fim. 
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LAURICÉIA 15 9º ANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA NÃO 

RAFAELA 18 9º ANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA NÃO 

RAIMUNDO 15 9º ANO C I.ESPECIAL CEGUEIRA NÃO 

Quadro 12, Estudantes com deficiência matriculados na Escola Estadual Despertar no ano de 2013. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

A constatação da homogeneização e segregação do ensino e da urgente 

necessidade de revisitar o conteúdo de nossas práticas não é novidade ao campo de 

estudos da inclusão escolar: 

Iniciamos o século XXI com uma certeza: precisamos mudar 

radicalmente a escola. Não há mais como compactuar com as práticas 

pedagógicas tradicionalistas que dividem e separam as pessoas, que 

homogeneízam o conhecimento e que limitam o desenvolvimento 

humano (OLIVEIRA, 2004, p. 77).  
 

 

Embora se evidencie a necessidade de superar as antigas práticas de separação 

entre os “bons” e os “maus” estudantes, a recorrência do tema, ou a denúncia às práticas 

pedagógicas instituídas, acaba por sinalizar a importância em problematizá-lo no espaço 

escolar: 

As distribuições ao classificar os alunos em grupos ou classes com 

base em supostas capacidades comuns de aprendizagem, continuam 

sendo uma prática comum em muitas escolas apesar da existência de 

uma enorme quantidade de provas contrárias, que acreditamos ser uma 

influência negativa na motivação e no desempenho de grandes grupos 

de alunos  (AINSCOW, 2001, p. 94-95)
90

. 

 

Começamos essa subseção com essa consideração por acreditar que os 

agrupamentos dos estudantes com deficiência, ou as nossas dificuldades em organizar 

um mesmo currículo para todos os estudantes, não são privilégio da Escola Estadual 

Despertar, antes necessitam de maior aprofundamento.  

A forma de organização expressa no agrupamento escolar diz respeito às 

aprendizagens, haja vista ser uma seleção não natural pelos níveis de desempenho 

escolar e isso apresenta implicações no currículo. De fato, há muito a decifrar no 

currículo escolar, afinal 

 

                                                           
90

 Las disposiciones para clasificar a los alumnos por grupos o clases basados en sus presuntas 

capacidades comunes  de aprendizaje siguen siendo una práctica corriente en muchas escuelas a pesar de 

la enorme cantidad de pruebas em contra com las que contamos, que indican la influencia negativa que 

pueden tener em la motivación y em el rendimiento de grandes grupos de alumnos (AINSCOW, 2001, p. 

94-95).   
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[...] trata-se de um fenômeno escolar que expressa determinações não 

estritamente escolares, algo que se situa entre as experiências pessoais 

e culturais dos sujeitos, por um lado, prévias e paralelas às escolares, 

realizando-se num campo escolar, mas sobre o qual incidem, por outro 

lado, subsistemas exteriores muito importantes que obedecem a 

determinações variadas (SACRISTÁN, 2000, p. 22). 

 

Na tentativa de evidenciar tais determinações variadas na forma de organizar o 

currículo escolar, ao analisar a forma de agrupamento dos estudantes com deficiência 

na/da Escola Estadual Despertar, três aspectos nos chamam a atenção. 

O primeiro diz respeito ao fato de esses estudantes estudarem juntos numa 

mesma turma, mesmo quando não compartilham de experiências advindas da mesma 

deficiência
91

, como ocorre na turma do 6º ano C.  

O segundo implica a organização das turmas da Escola Estadual Despertar. 

Independentemente da existência/matrícula dos estudantes com deficiência, os 

agrupamentos nas turmas A, B e C tendem a observar critérios tanto de defasagem 

idade/ano, quanto relacionados às dificuldades de aprendizagem e/ou fracasso escolar, 

características dos estudantes em diferentes níveis de repetência. 

Por fim, o terceiro diz respeito aos outros dois: a marca da deficiência como uma 

incapacidade para a aprendizagem parece permear a escolha da turma C para esses 

estudantes. 

Apesar da defasagem ser o possível critério utilizado na organização das turmas, 

identificamos a matrícula de Marivaldo – 11 anos no 6º ano C, Jerônimo – 14 anos no 9º 

ano C, e Roberto, com 12 anos no 8º ano C. Para esses estudantes não há defasagem 

idade/ano, e um deles, Roberto, consegue até estar adiantado, se for considerada a faixa 

etária comum esperada para este ano; contudo ainda assim prevalece o agrupamento das 

deficiências na turma C
92

. Talvez a deficiência equivalha ao mesmo fracasso escolar 

expresso na defasagem idade-ano dos demais estudantes da turma; ou ao fato de a 

escola investigada realizar uma “fusão” entre a parcela de estudantes com problemas, 

desinteressados, ou ainda que acarretem ao professor alguma sobrecarga de trabalho e 

aqueles com deficiência. 

Ao ser convidados a dialogar sobre o assunto, os professores começam a 

ponderar sobre a inocente organização: 

                                                           
91

 O destaque se faz necessário, não por acreditarmos na uniformidade das características de pessoas com 

a mesma deficiência, mas porque esta, ao que tudo indica, foi a justificativa principal para agrupar os 

estudantes cegos, a primeira experiência da/na Escola Estadual Despertar. 
92

 Ver Quadro Estudantes com deficiência matriculados na Escola Estadual Despertar no ano de 2013, nas 

páginas 171 e 172.  
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A professora Selma comenta que os professores antecipam 

o que os alunos vão aprender, ou não. A professora afirma 

que os professores muitas vezes desistem de incentivar e 

motivar alunos que sejam desacreditados (Diário das 

colaboradoras, 26/9/2013. Registro da estudante Júlia).  

 

Silva (2008), em estudo acerca da cultura escolar e estudantes com deficiência, 

esclarece: 

O procedimento mais utilizado para o agrupamento desses alunos, nos 

diferentes tempos de permanência e frequência, tem sido organizado 

em torno dos comportamentos, correspondência em níveis de 

aprendizagem acadêmica, na perspectiva de construção de grupos que 

apresentem certa homogeneidade nesses aspectos (SILVA, 2008, p. 

87). 
 

 

Na ótica do presente estudo, os agrupamentos realizados na Escola Estadual 

Despertar também merecem e precisam de análise aprofundada. Outra alegação do 

diretor Jean, adotada para justificar esses agrupamentos, é a necessidade de reduzir o 

número de estudantes por turma: 

 

A gente para no trâmite burocrático. É na hora da 

matrícula dos alunos, nossa demanda de alunos é bem 

maior do que a nossa oferta. Chegou o momento que a 

gente tem que escolher, quem ficar na escola e quem sair, 

e a gente não pode fazer isso, dizer ó: tu tem que sair, e tu 

vai ficar, e teríamos que botar mais alunos na sala do que 

teria que ser colocado. Eu espero que pra 2014 agora haja 

essas correções, né? Da, no que diz respeito à matrícula 

dos alunos, haja essas correções, e a gente possa realmente 

dividir, é, em todas as salas, né? As deficiências 

específicas e não agrupar dessa maneira, não acho que, 

hoje esse agrupamento já está, não digo prejudicando 

tanto, mas um pouco sim, o aprendizado dos alunos 
(Entrevista. Professor Jean. 5/12/2013). 

 

 

Como preconiza a já citada Resolução n. 02/2012 – Conselho Estadual de 

Educação (CEE)/CEB/Rio Grande do Norte/RN, 31 de outubro de 2012, em seu 

capítulo IV, parágrafo único: 

 

Cada estudante descrito no artigo 4°
93

 desta resolução corresponde à 

vaga de dois estudantes com desenvolvimento típico, de modo que: 

                                                           
93

 Público apresentado no capítulo anterior. 
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a) uma turma que permita 25 estudantes tendo dois estudantes com 

deficiência (2x2=4) e 21 estudantes com desenvolvimento típico 

(4+21=25), corresponderá a 25 matrículas. 

b) uma sala com dois estudantes com deficiência (2x2=4) e 26 

estudantes com desenvolvimento típico (4 + 26= 30) corresponderá a 

30 matrículas. 

c) uma sala com dois estudantes com deficiência (2x2=4) e 31 

estudantes com desenvolvimento típico (4 + 31= 35) corresponderá a 

35 matrículas. (RN, 2012). 

 

Segundo a Resolução (RIO GRANDE DO NORTE, 2012), a matrícula de um 

estudante com deficiência equivale a dois estudantes de “desenvolvimento típico”. 

Respeitando o máximo de 35 estudantes por turma, concentrar os estudantes com 

deficiência proporcionaria a diminuição dos estudantes apenas nas turmas C e assim a 

escola não “perderia aluno”, como os professores, em especial a gestão da Escola 

Estadual Despertar, verbalizavam nos encontros do GCEI. Cooperam para a 

preocupação as verbas federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) destinadas 

conforme o quantitativo de matrículas de cada escola. Ou seja, a Resolução abre brechas 

para o agrupamento, mas são os professores da Escola Estadual Despertar, em especial, 

os gestores, que optam pela organização das turmas, um ato político e de grandes 

implicações no contexto escolar.  

De acordo com dados identificados na secretaria da própria Escola Estadual 

Despertar é quase irrisória a diferença de matrícula identificada nas turmas C das 

demais, conforme podemos visualizar no gráfico abaixo: 
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Gráfico comparativo: Matrícula de estudantes por turmas na Escola Estadual Despertar – Ano 

Base 2013. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Em todos os anos, o número de estudantes das turmas C (cor verde) representa o 

menor contingente de matrícula e obedece à orientação da Resolução acerca de no 

máximo 35 estudantes por turma (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). Entretanto, como 

pudemos observar, a diferença numérica de alunos com relação às demais turmas não é 

tão significativa. A escolha da turma C permanece sem justificativas, afinal, os 

estudantes poderiam ser agrupados nas turmas A, ou B. 

Este aspecto merece nossa atenção, pois tanto sinaliza o desdobramento da 

Resolução (RIO GRANDE DO NORTE, 2012), haja vista a determinação implicar uma 

concentração e possível isolamento de estudantes com deficiência, quanto a necessidade 

das escolas da rede estadual do Rio Grande do Norte organizarem suas matrículas de 

forma a garantir uma melhor distribuição desses estudantes. 

Dito de outro modo, a Resolução (RIO GRANDE DO NORTE, 2012) representa 

um avanço por, de forma sistematizada, interferir na organização curricular no que 

concerne à presença de estudantes com deficiência e ao mesmo tempo dar uniformidade 

às prerrogativas para inclusão desses estudantes em todo estado do Rio Grande do 

Norte. Essa interferência conclama a organização curricular para além do bom senso, 

como uma política pública de inclusão escolar de estudantes com deficiência. 

Conquanto, a exemplo de outros mecanismos legais, a Resolução supracitada quando 
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efetivada recaia sobre situações nem sempre tão exitosas, chamando a si própria sua 

avaliação e adequação aos/nos contextos escolares. 

Dentre outros motivos, nas possibilidades de análise dos critérios para matrícula 

de estudantes numa mesma turma, a visão assistencialista das Instituições 

Especializadas parece contribuir à organização. Ademais, a chegada dos estudantes com 

deficiência visual à escola regular apenas nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 

9º ano) pode indicar a política local de escolarização de pessoas com deficiência visual 

em Instituições Especiais nos anos iniciais do ensino fundamental. Acreditamos que, 

dentre outros fatores, esse é um aspecto influenciador do isolamento desses estudantes 

em situações observadas dentro e fora das salas de aula. Um de nossos sujeitos assim se 

pronuncia com relação aos agrupamentos por turma na escola: 

 

É, quer dizer, a princípio foi até sugestão lá da Instituição 

Especial que não deixasse um numa turma, separado da 

outra. Porque assim, nós recebemos sem nenhuma 

orientação, né? Apesar deles darem uma ajuda, mas aí eles 

foram agrupados a partir desse momento, né, mas depois 

da formação aí eu tenho outro olhar, né, que a gente 

entende que não pode deixar isolado, porque assim vai 

penalizá-lo... (Entrevista. Professora do 5º ano, Jaque. 

5/12/2013). 

 

Em uma das atividades em grupo do GCEI, ao problematizar situações da prática 

pedagógica dos professores da Escola Estadual Despertar, os professores Júnior, Pablo, 

Betânia, João e Jaque fizeram uma breve retrospectiva da experiência com os estudantes 

cegos no ano de 2010: 

O primeiro grupo apresenta a atividade. Inicialmente 

explicaram que fizeram uma retrospectiva da experiência 

com os cegos quando chegaram à escola. Pontuam como 

foram os primeiros contatos com os alunos com 

deficiência e a orientação da Instituição Especial para 

deixá-los na mesma turma. Também são compartilhados 

os questionamentos dos professores que ficaram 

angustiados com a chegada dos alunos com deficiência. 

Os professores se sentiram a vontade para explicitar seus 

sentimentos e a sensação de não saber o que fazer (Diário 

de campo das colaboradoras, 24/10/2013. Registro da 

observadora Júlia). 
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A fala da professora de Arte, Betânia, também ratifica a orientação recebida da 

Instituição Especial, bem como os desdobramentos da ação, quando questionada acerca 

dos agrupamentos dos estudantes com deficiência: 

 

Olha nós temos esse agrupamento no sentido de que foi 

uma necessidade que a própria Instituição Especial pediu. 

Que eles permanecessem juntos, né? Pra não terem tantas 

dificuldades, que um ajudasse ao outro, mas quando o 

pessoal da Instituição Especial veio deixar ele aqui, eles 

disseram: não queremos corda de caranguejo. Ou seja, não 

era pra um andar puxando o outro. Que eles se tornassem 

independentes, mas dentro da sala de aula, o primeiro 

grupo eles ficassem todos na mesma sala, justamente pra 

que o aprendizado, eles se ajudassem, né? Tem os mais 

lentos, tem os mais, mais rápidos. E eles se fecharam 

muito nesse grupo. Eles continuaram fechados (Entrevista. 

Professora de Arte, Betânia. 4/11/2013). 

 

 

É bem nítida a relação de poder que demarca a Instituição Especializada como 

detentora de conhecimentos científicos especializados e, portanto, suficiente para ter 

uma recomendação incorporada com tanta facilidade durante tanto tempo, ao ponto de 

não se repensar essa orientação sob o ponto de vista pedagógico, aspecto negligenciado 

pelos sujeitos da Escola Estadual Despertar.  

Nas observações e discussões realizadas, notamos perspectivas de paternalismo 

na transição dos estudantes com deficiência das Instituições Especializadas para a 

escola comum, nesse caso, a Escola Estadual Despertar. Embora dê indicativos sobre a 

necessária independência e mobilidade física dos estudantes cegos, a própria 

recomendação de ficarem juntos parece preceder as dificuldades enfrentadas por esses 

estudantes e ser uma forma de protegê-los de críticas, atitudes discriminatórias, ou de 

amenizar seus medos dentro de seu próprio coletivo.  

A professora Jaque, então diretora no ano de chegada dos estudantes cegos à 

Escola Estadual Despertar, relembra a vinda de professores da Instituição Especializada 

para conduzir a chegada desses estudantes, apresentando seu agrupamento como a 

forma mais acertada de recebê-los na escola regular. A orientação seguida pelos 

professores da Escola Estadual Despertar contribui para o isolamento desse grupo. Os 

estudantes cegos do 9º ano C chegaram à escola no ano de 2010 e, desde então, nunca 

haviam estudado em turmas separadas. Nos registros de nosso Diário de campo [em sala 



179 

 

e nos intervalos], não identificamos situações em que esses estudantes, principalmente 

os cegos do 9º ano C, se envolvessem com os colegas, nem o contrário.  

 

Os estudantes desfrutam de uma aula vaga. Embora 

estudantes sem deficiência fiquem no pátio conversando 

sobre trivialidades, os estudantes cegos Raimundo, 

Jerônimo, Gabriela e Rafaela permanecem na sala (Diário 

de campo da pesquisadora, 3/9/2013. Aula vaga.). 

 

A professora pede para que abram o livro e respondam o 

exercício do livro de Ciências, página 52. A professora 

pede a dois estudantes para que leiam para os estudantes 

cegos. Os estudantes não se sentam juntos. Vez ou outra 

levantam de suas carteiras e ditam para Raimundo, 

Gabriela e Jerônimo. O sinal toca, mas não há interações 

entre os estudantes (Diário de campo da pesquisadora, 

3/9/2013. Aula de Ciências, professora Nora. Conteúdo: 

Leis de Newton. 9º ano C). 

 

Os estudantes com deficiência permanecem isolados. Não 

costumam interagir com os demais, conversam entre si e 

não se relacionam com os estudantes sem deficiência 

(Diário de campo da pesquisadora, 2/10/2013. Intervalo). 

 

Gabriela e Lauricéia permanecem à parte. Os colegas 

conversam numa grande roda durante o intervalo. Falam 

sobre o capítulo da novela do dia anterior e riem bastante 

entre si. Gabriela e Lauricéia não interagem com os 

demais (Diário de campo da pesquisadora, 8/10/2013. 

Intervalo). 

 

Outros fatores podem concorrer ao isolamento dos estudantes com deficiência. 

Ao discorrer sobre estranhamentos sofridos por pessoas estigmatizadas, Goffman 

(1988) apresenta a vergonha como uma de suas reações. “A vergonha se torna uma 

possibilidade central, que surge quando o indivíduo percebe que um de seus próprios 

atributos é impuro e pode imaginar-se como um não portador dele” (GOFFMAN, 1988, 

p. 17). Esse poderia ser mais um motivo para que os estudantes com deficiência visual 

do 9º Ano C evitassem conversar ou se relacionar com os demais, dentro e fora da sala 

de aula.  

A procedência de uma Instituição Especializada aparenta contribuir para o fato 

também no sentido de que a experiência anterior com colegas cegos, ou com baixa 

visão, não permitiu a convivência com colegas sem deficiência. Nessa nova relação 

escolar, estudantes cegos possivelmente tenham criado percepções de si e do outro e, 
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talvez, passem por constrangimentos em decorrência de se considerarem em situação de 

“desvantagem”. 

Às vezes eu percebo que é um pouco de vergonha. Eles 

sempre conviveram entre eles e agora em contato com 

outros colegas videntes, ficam diferentes (Entrevista, 

5/12/13. Professora do ensino fundamental I, Jaque). 

 

A professora solicita o desenvolvimento da atividade e 

pede para um estudante sem deficiência sentar-se com 

Raimundo. Este por sua vez, logo diz: “não professora, eu 

consigo fazer sozinho!” (Diário de campo da 

pesquisadora, 2/10/2013. Aula da professora de Ciências, 

Nora. Conteúdo: Átomo).  

 

Nossas observações privilegiaram situações, assim como essas, de teor mais 

subjetivo, não tão expresso nas organizações didáticas dos professores, mas 

intervenientes às formações pessoais de diferentes estudantes, fazendo-nos crer que: 

 

A prática remete, frequentemente, para o processo ensino-

aprendizagem e a própria investigação reporta-se, sobretudo, à ação 

didática. Mas a atividade dos professores não se circunscreve a esta 

prática pedagógica visível, sendo necessário sondar outras dimensões 

menos evidentes (SACRISTÁN, 1995, p. 68). 

 

 

Tomando por base nossos princípios metodológicos não avaliamos essa prática 

[enturmações] como acertada, ou não. Problematizamos essas organizações com os 

participantes do GCEI. Os estudos compartilhados sobre o direito à igualdade e o direito 

à diferença proporcionaram aos próprios professores e à intérprete de Libras da Escola 

Estadual Despertar (re) pensarem esses agrupamentos, como identificado nos trechos de 

algumas entrevistas ao ser questionados sobre o tema: 

 

 

A minha opinião... É... O agrupamento (risos)
94

, ele se fez 

necessário no começo quando os alunos começaram a 

chegar na escola, porque era algo novo, era algo que 

ninguém sabia como trabalhar, e ficou mais fácil, não sei 

se mais cômodo, eu não diria nem mais fácil, ficou menos 

difícil, dos próprios professores trabalharem com eles 

todos juntos. Por quê? Porque era uma descoberta, era 

uma descoberta, era uma novidade, e, precisava que 

ficasse junto ali pra ter aquele trabalho específico naquela 
                                                           
94

 Os risos do professor Jean ao tocar no assunto certamente se remetem às discussões acirradas 

estabelecidas no GCEI. Ele havia sido um dos principais defensores da organização de estudantes com 

deficiência numa mesma turma. 
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turma, hoje a gente observa que isso já não é mais tão 

benéfico assim. A gente observa que uma deficiência, ou 

várias deficiências dentro de uma mesma sala de aula já 

está atrapalhando, porque o professor que tá lá na sala, ele 

não tem como, é humanamente impossível ele atender a 

uma turma com 35, 36 alunos, dentro dessa turma  vários 

tipos de deficiência, ele conseguir atingir a todos da 

mesma maneira, da maneira satisfatória, então quando 

começou isso aqui na escola que era só alunos cegos, era 

mais fácil ele trabalhar só naquela turma, só com os alunos 

cegos, hoje a gente observa a sala que tem aluno cego, 

aluno surdo, aluno com DI, aluno, cadeirante, enfim, 

várias deficiências numa mesma sala e hoje se torna difícil 

(Entrevista, diretor: Jean. 5/12/2013). 

 

Agora com relação ao que você falou, aí eu acho que eu 

concordo, eu acho que eu concordo, porque aí eles ficam 

só naquela sala ali, como se fosse aquela sala até especial, 

né? Eles ficam como se fosse uma sala separada, né? 

(Entrevista, coordenadora pedagógica: Viviane. 

19/11/2013). 

 

É uma questão muito polêmica, né essa questão do 

agrupamento, mas, assim eu acredito que é, ela tem que 

ser analisada, por exemplo, se eu tenho deficientes, é 

auditivos, né? Os surdos, se eu tenho mais de um surdo na 

mesma série e eu só tenho um intérprete, eu acho que 

nesse caso, o agrupamento favorece, mas por outro lado, o 

agrupamento, você ter várias deficiências numa única sala 

de aula, eu acho complicado até pra o professor 

desenvolver a sua metodologia porque o que se aplica a 

uma necessidade não se aplica a outra, já não existe uma 

receita pronta, um receita de bolo, até numa mesma 

deficiência você não pode dizer que o que dá certo pra um, 

necessariamente vai dar certo pro outro, então nesse caso, 

o agrupamento eu acho que não favorece, até dificulta um 

pouco o trabalho do professor (Entrevista, professora do 3º 

ano: Elke. 5/12/2013).  
 

Eu acho que,  não sei, não sei porque tem uma explicação 

pra eles tarem juntos, né? Se a gente aprende com as 

diferenças e que, é, seria muito mais proveitoso se eles 

tivessem, é, um contato com outras pessoas que não são 

deficientes, ou que têm outros tipos de deficiências, que 

poderia enriquecê-los, né? E, e adquirir mais experiências 

e até pelo fato da interação mesmo, de não tá interagindo 

só com aquele grupo, é então acredito que, seja... Não sei 

por que está desse jeito, mas que é uma coisa que tem que 

ser repensada! (Entrevista, professora da SRMs, Raquel. 

5/11/2013). 
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Eu acho esses agrupamentos, como eu já falei (referindo-

se a suas participações no GCEI) com você, né? Eu acho 

muito desnecessário, usando uma palavra assim, eu achei 

um absurdo! Né, porque, é (pausa), é mais ou menos você  

não dar a devida, por exemplo assim, a devida 

oportunidade pro aluno, né? É dizer que ele não consegue, 

colocar ele lá e ponto, então aquela sala ali é a sala dos 

que não conseguem! E todos os alunos que vem pro 6º C 

são os alunos reprovados, os alunos com necessidades 

especiais, que têm alguma dificuldade! E aí já caracterizou 

eles como os alunos que não conseguem, né? E aí eles não 

conseguem avançar. Ou não conseguem, eu acho que é 

força de vontade, do professor também, alguns professores 

talvez tenham um visão diferente, talvez não, eu não sei, 

mas uns conseguem pela sua própria vontade, outros não 

conseguem mesmo, né? Porque ele já tá desestimulado, já 

existe um desestímulo eu acho natural, de casa, da vida, e 

ainda mais na sala de aula, né? Que tão todos juntos, então 

eu acho que a escola, deveria rever isso. Colocar em aulas, 

em salas diferentes, já que a gente aprende com as 

diferenças, não é? (Entrevista da intérprete Diná, 

26/11/2013).  

 

É, eu não sei realmente isso é uma coisa a questionar. Eu 

particularmente eu não sei se vem ajudar é, ter todos esses 

alunos com determinado, determinada deficiência numa 

turma, quando se trata de inclusão, quando se trata... 

Quando se trata de inclusão você fica um pouco 

contraditório, já que se é inclusão por que juntar só 

pessoas de determinado dificuldade ou deficiência numa 

turma? Né? Olhando por esse lado, eu no meu ponto de 

vista, fechando aqui, eu acreditaria que poderia ser 

espalhado, certo, poderia ser espalhado. Alguém pode 

dizer: não! Mas eles têm a mesma deficiência, eles podem 

se sentir mais seguros, né? Tá, mas em compensação eu 

vejo também que eles não fazem uns, não fazem nada em 

conjunto, eles tem os pares deles que são pessoas que não 

tem determinada deficiência, então, olhando só por esse 

lado que eles poderiam ser mais seguros eles não 

trabalham, pelo menos dessa turma do 6º ano, eles não 

trabalham, então no meu ponto de vista, fica um pouco 

contraditório, eu não falo pelo caso de Luís Carlos que 

teria que subir uma rampa, lá em cima, mas dum modo 

geral os outros alunos, eles poderiam tá espalhado, é como 

se tivesse marcando assim a turma, essa turma, tá 

entendendo? E isso fica um pouco contraditório, assim 

quando se diz da inclusão, não é verdade? (Entrevista, 

professor de matemática: Ivo. 29/11/2013).  
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Os professores e a intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar começavam 

a se questionar acerca dos agrupamentos e embora alguns permanecessem resistentes a 

pensar em outra forma de organização, haviam sido convidados a dialogar sobre o 

assunto, anteriormente inquestionável em sua proposta pedagógica. Notamos no 

desenvolvimento da pesquisa que, ao tocarmos em assuntos não tão aprazíveis, vivemos 

um momento de “crise”. A presença da pesquisadora passava a não ser tão bem vista: 

 

Paira nos corredores da escola algo que não se resume ou 

define em palavras. Há uma tensão, estranhamentos com a 

pesquisadora. Não é fácil discutir currículo, ou as práticas 

enraizadas na organização do trabalho pedagógico, 

principalmente quando você se posiciona (Diário de 

campo da pesquisadora, 2/10/2013). 

 

As discussões cada vez mais acirradas nos faziam refletir sobre as dificuldades 

em modificar situações já estabelecidas, a exemplo das enturmações: 

 

A cultura está muito diversificada e seus componentes recebem 

valorizações distintas. Nota-se esta diferença na própria composição 

do currículo, nas opiniões dos pais e dos professores sobre o que é 

conhecimento valioso, e até os próprios alunos acabam aceitando-a. O 

conflito de interesses se manifesta de forma mais evidente quando se 

pretende modificar situações estabelecidas, nas quais determinados 

conteúdos estão aceitos como componentes „naturais‟ do currículo e 

outros não (SACRISTÁN, 2000, p. 61. Grifos nossos.).  

 

Provocar os diálogos sobre as enturmações, aspecto evidentemente naturalizado 

e até defendido no currículo escolar da Escola Estadual Despertar, trouxe-nos o desafio 

de equalizar as relações interpessoais e dar continuidade aos demais diálogos 

importantes à organização curricular da escola. Entender o conflito como parte 

importante do diálogo (FREIRE, 1997) nos assegurou a continuidade dos encontros 

formativos do GCEI, primando pela ética e respeito nas participações e 

posicionamentos.  

Outras justificativas explícitas ou implícitas perpassavam o argumento dos 

sujeitos da pesquisa para manutenção dos agrupamentos. Subliminarmente, a ideia de 

que a marca da deficiência caracteriza os modos de ser e agir de diferentes pessoas, 

como se todas agissem de um mesmo modo e para elas construíssemos um mesmo 

cabedal metodológico baseado em seus déficits, também corroborou para a concepção 

de que ter tais estudantes numa mesma sala facilitaria ao professor lidar com suas 

especificidades: 
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A pesquisadora faz um levantamento das ideias dos 

professores a respeito dos estudantes com deficiência 

estudarem juntos numa mesma turma. Um dos argumentos 

apresentados pelos professores foi o de facilitar o trabalho 

docente, porque lida com as deficiências na mesma aula 

(Diário de campo das colaboradoras, 25/9/2013. Registro 

da estudante Júlia). 

 

Contraditoriamente, não identificamos nas práticas, nem nas falas dos 

professores da Escola Estadual Despertar, quaisquer adaptações de conteúdo, avaliação, 

ou estratégias pedagógicas nas aulas das turmas C: 

 

A pesquisadora convoca os professores a refletirem sobre 

o descrédito da turma C e como a organização das turmas 

pode interferir na aprendizagem dos estudantes. Os 

professores ficam surpresos com os argumentos da 

pesquisadora sobre o planejamento para as turmas. O 

professor Miguel questiona se o argumento sobre a 

distribuição dos estudantes com deficiência funciona. A 

professora Jaque questiona que colocar o aluno na turma 

A pode fazer com que o estudante com deficiência se sinta 

inferior. A pesquisadora interroga se os processos 

avaliativos nessas turmas são diferenciados e os 

professores afirmam que as provas são iguais, mas que os 

rendimentos são diferentes, mais baixos que nas outras 

turmas (Diário de campo das colaboradoras, 26/9/2013. 

Registro da estudante Júlia). 

 

Nos diálogos estabelecidos, escolhemos “concordar” com a lógica para fazer o 

enfrentamento e incitávamos os professores por meio dos questionamentos: Os 

agrupamentos favorecem aos demais estudantes da turma? Nossos planejamentos 

condizem com a organização das turmas? Tomando por base o suposto nivelamento, 

concedemos uma forma diferenciada para avaliação dos estudantes das turmas C? 

Perguntávamos aos professores e à intérprete de Libras durante a formação. 

A coordenadora pedagógica Viviane, ao ser questionada sobre a avaliação dos 

estudantes com deficiência, reconheceu as adaptações nas avaliações apenas de ordem 

física: 

Assim, houve algumas adaptações que estão, é 

concorrendo pra melhorar essa inclusão, que é a questão 

da preparação das provas. A questão dos de baixa visão, o 

professor já se lembra, né? De fazer aquela prova com a 

fonte maior, né? Nessa questão aí de avaliação houve 
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muita mudança que tá sendo processada, que tá 

acontecendo (Entrevista, coordenadora pedagógica: 

Viviane. 19/11/2013). 

 

O coordenador Júnior também ratifica a informação: 

 

Temos feito adaptações, é na medida do possível temos, é, 

modificado a prova pra que os cegos possam ter acesso ao 

conteúdo das avaliações (Entrevista, professor Júnior. 

5/11/2013). 

 

Escapava aos olhos dos professores como essa organização apresentava 

implicações com os conteúdos e aprendizagens a ser trabalhados no contexto da Escola 

Estadual Despertar, e, portanto, na (con) formação da identidade de diferentes sujeitos. 

Embora os professores esclarecessem a decisão do agrupamento como alheia as suas 

próprias intenções, insistíamos nesse diálogo, pois: 

 

a figura do professor como mero desenvolvedor do currículo é 

contrária a sua própria função educativa. O currículo pode exigir o 

domínio de determinadas habilidades relacionadas com a escrita, por 

exemplo, mas só o professor pode escolher os textos mais adequados 

para despertar o interesse pela leitura com um grupo de alunos 

(SACRISTÁN, 2000, p. 168).  

 

 

Dentro da margem de atuação do professor e sua importante participação no 

remodelamento do currículo escolar, conduzimos outras formas para a construção do 

diálogo no âmbito do GCEI. A fim de problematizar as opiniões dos professores sobre a 

organização das turmas, bem como seus planejamentos e avaliações, começamos a 

provocá-los a pensar sobre os pontos positivos e negativos desses agrupamentos. De 

início, os professores só conseguiram identificar os positivos. Registramos no quadro 

conforme suas participações: 
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Figura 05. Registro fotográfico. Encontro do GCEI/Dia 9/9/2013. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Os aspectos negativos dos agrupamentos só foram elencados à medida que 

provocávamos o grupo. Deixávamos claro que não se tratava de elencar procedimentos 

certos, ou errados, mas passíveis de olhar sob outros ângulos.  

Em outro encontro, no dia 25 de setembro de 2013, criamos nova forma para 

discussão da mesma temática. Dessa vez a denominamos de Concepção Sanfonada
95

.  

 

Figura 06. Registro fotográfico. Encontro do GCEI/Dia 25/9/2013. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Mais uma vez pudemos discutir sobre a temática e identificar a comodidade do 

professor como a principal justificativa para o agrupamento dos estudantes com 
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 O primeiro professor receberá um papel ofício em branco. Ele deverá escrever uma palavra, ou frase 

curta sobre sua concepção acerca do agrupamento dos estudantes com deficiência na turma C. Os 

participantes com deficiência visual serão auxiliados pelos colegas na escrita de suas ideias acerca do 

tema. Quando terminado, a pesquisadora lerá e problematizará com o grupo os registros identificados. 
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deficiência numa mesma turma. Com os professores, inquiríamos sobre quais 

comodidades teríamos em trabalhar com várias deficiências numa mesma turma, salvo 

se não adequássemos nossas aulas as suas necessidades: 

 

O professor escreve no quadro a atividade. Os estudantes 

Rebeca e Thiago (com baixa visão) se esforçam para ler o 

que ele registra. Joana (estudante surda) apenas copia no 

caderno o que extrai do quadro. No momento de responder 

a atividade senta-se ao lado de uma colega e passa a copiar 

suas respostas. Felipe (deficiência intelectual) não faz a 

tarefa solicitada, nem é convidado a registrá-la. Luís 

Carlos (deficiência física) é o único que acompanha a 

atividade, responde e socializa as respostas obtidas (Diário 

de Campo da pesquisadora, 20/5/2013. Aula de 

matemática do professor Ivo. Conteúdo: critérios de 

divisibilidade).  

 

 

Lidar com as especificidades de deficiências tão variadas numa mesma turma, a 

não ser que estas sejam desconsideradas pelo professor ao organizar sua aula, demanda 

pensar formas de promover condições de acesso aos conteúdos a ser trabalhados por 

cada estudante. Nessa turma em específico, a presença de estudantes com surdez e 

deficiência visual, por si só, já requer estratégias diferentes, ora no campo visual, ora no 

campo auditivo, difíceis de serem conciliadas num mesmo espaço de tempo, numa 

mesma aula. Conhecer o estudante deve ser condição ao trabalho com a diversidade: 

 

Um dos aspectos fundamentais para que seja desenvolvido um 

processo de ensino-aprendizagem, que supere a ideia de conhecimento 

apenas como apanhado de informações, é a forma como se estabelece 

a interlocução professor-aluno. O fato de saber quem é seu aluno pode 

facilitar na escolha de estratégias e tornar o conhecimento com sentido 

para ele. Essa ótica faz parte de um processo educacional que concebe 

a educação como um movimento de formação de subjetividades, e 

não, apenas, de assimilação de informações (DORZIAT; ARAÚJO; 

SOARES, 2011, p. 40-41). 

 

Com relação ao histórico escolar, dos 17 estudantes, apenas seis são procedentes 

de escolas regulares. Cinco desses estudantes são alunos do 6º ano: Felipe 

(encefalopatia hipóxico isquêmica), Marivaldo (deficiência intelectual), Luís Carlos 

(deficiência física), Joana (surdez), Rebeca (baixa visão) e estudaram inicialmente numa 

Instituição Especial e depois na escola regular, e um, Antônio Carlos, pertence ao 8º ano 

e tem baixa visão. O fato de serem os alunos com deficiência mais novos na Escola 

Estadual Despertar, recém-chegados ao 6º ano, pode indicar as consequências de um 
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movimento mais recente em favor da matrícula em classes comuns de ensino. Com 

exceção desses alunos, apenas um estudante com baixa visão é oriundo de escola 

regular. Esse último aspecto, o fato de possuir baixa visão, pode lhe ter facultado a 

inserção na escola regular, já que não são necessárias adaptações tão significativas 

para/na promoção de seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Os demais, 11 estudantes, estudaram até o 5º ano em Instituições Especiais. 

Esses estudantes possuem deficiência visual, sendo que um, Lauro, apresenta a 

Síndrome de Sticker
96

 – envolve as deficiências: motora, visual e auditiva.  

Os argumentos dos professores para fortalecer a necessidade dos agrupamentos 

dos estudantes com deficiência começaram a tomar fôlego na Escola Estadual 

Despertar. O que antes parecia ter se consagrado como “sepultamento definitivo”, agora 

se revestia de uma nova roupagem, provavelmente para sua manutenção. Mais uma vez, 

a escolarização se concretiza, além das normatizações governamentais mais amplas, nas 

crenças e práticas dos professores: 

 

À tarde o professor de História, José, advoga que nós 

buscamos pessoas semelhantes a nós e que com o 

adolescente cego não é diferente. “Eles procuram se 

agrupar com os iguais. É com eles que são bem recebidos, 

compreendidos!”  

Pesquisadora: será? Não nos sentimos atraídos em 

aprender com os diferentes ritmos e estilos de 

aprendizagem? Quem são os iguais? Possuir uma mesma 

deficiência nivela as condições de aprendizagem de um 

determinado grupo? Estudantes cegos preferem se agrupar 

com seus pares cegos, ou esse é uma consequência da 

condução ou oportunização de suas interações? (Diário de 

campo da pesquisadora. Encontro do GCEI, 26/9/2013). 

 

Os diálogos construídos com a Escola Estadual Despertar nos dizem sobre a 

necessidade de problematizar as interações entre estudantes com e sem deficiência. É se 

abrir à possibilidade de rompimento aos padrões homogeneizadores do ensino. 

Considerar normal o isolamento de estudantes com deficiência, pressupor a deficiência 

como forma de nivelar diferentes pessoas, é, no mínimo, determinar sua condição 

incapacitante como determinante à forma de sua participação social. A “lógica” 

defendida é: estão todos [estudantes com deficiência] em situação de desvantagem e/ou 

descrédito, logo devem permanecer juntos, pois terão mais chances de compreensão e 
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 Sobre a Síndrome, trataremos no diálogo 03 ainda neste capítulo.  
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condições para/no acompanhamento de processos educativos. Tal posicionamento 

cristaliza formas estigmatizantes de compreender a deficiência. 

A abertura ao diálogo sobre os agrupamentos nos fez identificar a resistência dos 

professores da Escola Estadual Despertar, e, ao mesmo tempo, o início de reflexões 

sobre as práticas instituídas. Nesse sentido, nosso argumento principal é o de que a 

forma como concebemos a deficiência diz sobre o modo como organizamos as turmas e 

seus respectivos planejamentos e como ensinamos estudantes com deficiência, se a 

partir de suas possibilidades, ou de seus déficits. Como afirma Forquin (1993, p. 144-

145): 

 
É a tarefa dos que decidem, dos responsáveis pelas políticas 

educativas, dos elaboradores de programas escolares, mas também, no 

nível cotidiano, dos professores em suas salas de aula, dos professores 

que sabem que de qualquer maneira não „fecharão‟ o programa e que 

devem, eles também, fazer escolhas, cálculos de otimização, em áreas 

que têm seus limites. As justificações fundamentais dizem menos 

respeito à questão dos possíveis (e das combinações possíveis) do que 

à questão dos valores. Só posso ensinar coisas que têm aos meus olhos 

valor formador. Fazer os alunos aprender todos os números de 

telefone da página 40 da lista telefônica não é justificável, por razões 

que não são absolutamente razões de oportunidade, mas razões 

fundamentais, razões que se devem à própria ideia que fazemos da 

educação intelectual: é necessário que o que se ensina tenha um 

sentido, ou tenha sentido, se isto deve contribuir para a formação e 

para o desenvolvimento do espírito. 

 

Quem define os baremas das relações, quem pode interagir com quem? O que é 

se achar parecido com o outro? Destitui-se a subjetividade implícita nesse processo para 

considerar uma questão de “escolha”. Lembramos da estudante Gabriela e sua extrema 

curiosidade em saber como se joga voleibol. Definimos também o que podem ou não 

saber, ou ter acesso em “nosso mundo”? Afinal, quem são os iguais e quem os 

determina? Quais formas de participação são oportunizadas aos estudantes com 

deficiência na proposta curricular da Escola Estadual Despertar?  

Esses questionamentos nos provocam a pensar sobre as condições de 

participação dos estudantes das Turmas C da Escola Estadual Despertar, como também 

dos demais estudantes. Nessa subseção vimos que ao agrupamento dos estudantes com 

deficiência subjaz uma forte compreensão da deficiência em equivalência a índices de 

repetência, evasão e/ou dificuldades de aprendizagem. Vimos também que os processos 

de naturalização da prática de enturmação haviam sido aceitos pelos professores da 

Escola Estadual Despertar e que, fadados ao “sepultamento definitivo”, necessitavam de 
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merecida análise no cerne das discussões curriculares. A “turma dos atrasados” trazia 

implicações no descrédito dos professores e, por conseguinte, nas formas de anulação 

e/ou invisibilização das participações dos estudantes. Sobre este último aspecto nos 

debruçamos nas discussões de nosso próximo diálogo.  

 

4.3 Diálogo 02: Sobre participações de estudantes com deficiência no currículo 

escolar 

 

 Nas muitas definições do termo participação encontramos a de “Ter ou tomar 

parte”
97

 como mais apropriada as nossas discussões. Ter parte no currículo escolar 

direcionou nosso olhar para o que aprendem os estudantes com deficiência. As situações 

observadas na escolarização desses estudantes nos instigaram a seguinte reflexão: de 

que maneira tornamos (ou não!) o conhecimento acessível a todos os estudantes e em 

que momento necessitamos lhe dar uma atenção diferenciada, ou individualizada. Como 

enfatizado no decorrer desta tese, não evidenciamos a dimensão técnica do currículo, 

tampouco desconsideramos seus elementos na formação e vida dos estudantes da Escola 

Estadual Despertar. Isso porque, como antes apresentado, concebemos a aula como 

espaço de criação curricular e não apenas como momentos de aplicação de currículos 

pré-fabricados na diversidade de situações do cotidiano escolar (SACRISTÁN, 2000).   

 Segundo a proposta pedagógica da Escola Estadual Despertar:  

 

Neste sentido pretendemos construir um projeto político-pedagógico 

que confira identidade e coerência às práticas escolares formando 

alunos pensantes, críticos e capazes de exercer sua cidadania na 

construção de uma sociedade democrática e não excludente (PPP – 

Escola Estadual Despertar 2006-2007, p. 4. Grifos nossos). 

 

 

 As contribuições das práticas escolares ao desenvolvimento da cidadania e 

formação de estudantes pensantes e críticos como assegurado no PPP da escola nos 

fizeram olhar para nosso objeto de estudo e buscar evidências sobre como se organizou 

o currículo escolar da Escola Estadual Despertar em atenção às necessidades de 

estudantes com deficiência no ano de 2013. Não fizemos nossa análise de maneira 

despretensiosa, pois foram/são evidentes as relações entre currículo e ideologia: 

 

                                                           
97

 Disponível em: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
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Em termos claros, os conhecimentos aberto e oculto encontrados nos 

ambientes escolares, e os princípios de seleção, organização e 

avaliação desse conhecimento, são seleções governadas pelo valor e 

oriundas de um universo muito mais amplo de conhecimento possível 

e de princípios de seleção. Portanto, não devem ser aceitos como 

dados, mas devem ser problematizados – colocados entre parênteses, 

se quiserem – de maneira que as ideologias sociais e econômicas e os 

significados padronizados institucionalmente que estão por detrás 

deles possam ser examinados com cuidado (APPLE, 2006, p. 83). 

 

 

 Numa acepção mais técnica do currículo, a discussão sobre os conhecimentos 

válidos para serem selecionados e ensinados nas turmas do 6º e 9º anos C e as formas de 

organização da avaliação e planejamento nessas turmas foram acompanhadas através 

das observações e dos encontros do GCEI. Segundo os próprios professores, o 

planejamento e as avaliações das turmas C correspondiam à mesma organização das 

demais turmas: 

 

O professor Miguel diz que até então nunca foi feita 

alteração no planejamento da turma C. Os conteúdos são 

os mesmos trabalhados nas demais turmas (Diário de 

campo das colaboradoras, 18/4/2013. Registro da 

estudante Cláudia.). 

 

O professor Paulo enfatiza que não há diferenciações, 

afinal o conteúdo trabalhado é o mesmo em todas as 

turmas (Diário de campo da pesquisadora, 18/4/2013 Fala 

do professor de Geografia: Paulo).  

 

O que eu vejo das avaliações é que é a mesma avaliação 

para todas as turmas (Diário de campo da pesquisadora, 

30/4/2013. Fala do coordenador pedagógico: Júnior).  

 

 A forma como a escola lida com o conhecimento escolar também ajuda a 

explicitar sua compreensão acerca de sua própria funcionalidade na escolarização de 

diferentes estudantes e, tendo em vista as distinções, separações entre bons e maus 

alunos; também evidencia as diferenciações realizadas (ou não!) nas turmas marcadas 

pelo descrédito, em especial no que se refere às capacidades cognitivas desses 

estudantes.  

 Diretamente relacionada à compreensão de que para alguns estudantes não é 

possível garantir a participação ao conhecimento escolar, comumente somos 

interpelados pela noção de que a socialização, em boa parte dos casos, especialmente 
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quando falamos de estudantes com deficiência intelectual, é suficiente para considerá-

los incluídos na proposta curricular da escola. Para Magalhães (2005, p. 30): 

 

Ou seja, parte-se do princípio de que a socialização parece mais 

importante que a aprendizagem dos saberes historicamente 

acumulados pela humanidade. Para os alunos com deficiência, a 

questão mais importante não seria atingir objetivos curriculares 

específicos. Fica subliminarmente posto, ainda, que a sociedade 

inclusiva está somente esperando a chegada de nova geração de 

adultos tolerantes e solidários. 

 

 Em nosso entendimento, a socialização é parte importante do processo de 

escolarização, porém este não é seu objetivo único: “Uma escola inclusiva de qualidade 

se preocupa em oferecer práticas pedagógicas planejadas e sistemáticas, que levam em 

conta as especificidades dos alunos e sua interação no contexto de sala de aula” (GLAT; 

PLETSCH, 2011, p. 23). A afirmação é válida para quaisquer estudantes e reforça nosso 

entendimento apresentado na introdução, da inclusão escolar como garantia de acesso e 

participação nos processos pedagógicos.  

 Outra noção ainda persistente entre alguns professores é do saber especializado 

em termos de conhecimentos específicos acerca da deficiência e das metodologias 

decorrentes ao trabalho com estudantes com deficiência, como condição para a 

educação desses estudantes: “Tradicionalmente, há uma tendência à noção da 

necessidade de uma educação do tipo especializada e institucionalizada a ser 

desenvolvida por intermédio de „currículos especiais‟” (MAGALHÃES, 2012, p. 493).  

 O conhecimento especializado como requisito para inclusão escolar nos leva a 

considerar nossos estranhamentos quando em contato com estudantes com deficiência, 

afinal, o saber pedagógico de que dispomos não é suficiente para entender e favorecer 

as aprendizagens desses estudantes. Justificamos então a necessidade de didáticas 

específicas não extensivas aos demais estudantes.  

 O trecho abaixo foi citado por Goffman (1988) em seu livro Estigma e 

compilado na íntegra a fim de ilustrar nossas dificuldades e explicações para o (não) 

tratamento às especificidades de estudantes cegos: 

 

Alguns podem hesitar em tocar ou guiar o cego, enquanto outros 

generalizam a deficiência de visão sob a forma de um gestalt de 

incapacidade, de tal modo que o indivíduo grita com o cego como se 

ele fosse surdo ou tenta erguê-lo como se ele fosse aleijado. Aqueles 

que estão diante de um cego podem ter uma gama enorme de crenças 

ligadas ao estereótipo. Por exemplo, podem pensar que estão sujeitos a 

um tipo único de avaliação, supondo que o indivíduo cego recorre a 
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canais específicos de informação não disponíveis para os outros
98

 

(GOFFMAN, 1988, p. 15). 

 

 

 O conhecimento especializado acerca da deficiência como condição para o 

trabalho com esses estudantes pode nos remeter a um distanciamento de suas 

necessidades, haja vista considerarmos a inclusão escolar tarefa de alguns poucos 

profissionais especializados. Conquanto nosso entendimento acerca do currículo escolar 

em atenção à presença de estudantes com deficiência reconheça a importância do saber 

acumulado acerca das especificidades dos estudantes, argumenta, porém, a respeito de 

sua utilização no âmbito das práticas desenvolvidas em classes comuns de ensino, sem 

necessariamente criar novas formas de segregação no contexto escolar. Nesse sentido, 

discutir coletivamente as dificuldades quando na inclusão desses estudantes pode ajudar 

a avançar nas práticas construídas com diferentes estudantes. 

 Com as práticas observadas nas salas de aula da Escola Estadual Despertar 

iniciamos os diálogos sobre a participação dos estudantes com deficiência no currículo 

escolar. Se a “experiência escolar não pode ser reduzida a uma relação interpessoal  

entre educadores e educandos” (MOREIRA, 2005), há muito conteúdo a ser 

investigado, tanto do ponto de vista do subliminarmente constituído nas práticas 

desenvolvidas com diferentes estudantes, quanto do conhecimento escolar: 

 

Não basta abrir a escola a diversas manifestações culturais, não basta 

ampliar os tempos culturais no currículo. Não basta uma escola aberta 

aos saberes e às experiências dos estudantes e da comunidade em que 

se insere. Não basta conceber e tratar o aluno, que vem sendo excluído 

da escola e da participação na sociedade, como um ser cultural [...] Há 

que se voltar a considerar mais rigorosamente os processos de 

selecionar, organizar e sistematizar os conhecimentos a serem 

ensinados e aprendidos na escola (MOREIRA, 2005, p. 37-38).  

 

  

 Ter parte no currículo e/ou a garantia de aprendizagem do estudante não se 

esgota nas relações entre si e os demais, ou com o professor, “Há a necessidade de um 

professor que, além de bem conhecer o aluno e a comunidade da escola, conheça os 

conceitos a serem dominados e seja bem-sucedido ao orientar o aluno na consecução 

das metas definidas” (MOREIRA, 2005, p. 39). Em nossa tese, reconhecemos a 

                                                           
98

 Trecho originariamente extraído de: A. G. Gowman, The War Blind in American Social Structure. 

Nova York: American Foundation for the Blind, 1957, p. 198.  
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importância do conhecimento escolar como aspecto importante também às condições de 

participação de estudantes com deficiência.  

 Em nossa própria base teórica acerca da cultura escolar, encontramos elementos 

para considerar os processos de desenvolvimento e participação de todos os estudantes: 

 

Ensinar supõe querer fazer alguém aceder a um grau ou a uma forma 

de desenvolvimento intelectual e pessoal que se considera desejável. 

Isto não pode ser feito sem se apoiar sobre os conteúdos, sem extrair 

da totalidade da cultura – no sentido objetivo do termo, a cultura 

enquanto mundo humanamente construído, mundo das instituições e 

dos signos no qual, desde a origem, se banha todo indivíduo humano 

tão somente por ser humano, e que constitui como que sua agenda 

matriz – certos elementos que se consideram como mais essenciais, ou 

mais intimamente apropriados a este projeto (FORQUIN, 1993, p. 

167-168).  

 

 

 Também do ponto de vista cultural adotado, a seleção determina os elementos 

considerados mais essenciais para alguém alcançar o desenvolvimento intelectual. No 

interior da escola, construímos formas de (im) possibilitar a participação dos estudantes 

com deficiência. O trecho a seguir, parte do registro de nossas observações, é bastante 

significativo para começarmos os diálogos: 

 

A professora iniciou a aula entregando os resultados. A 

sala é pequena e organizada em filas. Os dois estudantes 

cegos sentam-se a frente da sala. Nesse dia estão com 

regletes e punção
99

. Após a entrega dos resultados, a 

professora escreve no quadro: “Trabalho individual. 

Valor: 01 ponto. Entrega: a partir de segunda-feira, 06 de 

maio.”. Ao escrever, a professora não lê oralmente o 

enunciado. O trabalho é sobre palavras em inglês da vida 

cotidiana. Enquanto isso a turma conversava e os dois 

estudantes com deficiência continuavam alheios à 

atividade requisitada. De costas para a turma, a professora 

escreve a tarefa, mas novamente não lê. Os estudantes 

cegos riem entre si. Após o restante da turma escrever, a 

professora pergunta aos cegos se estão com o papel. O 

sinal toca e ela começa a ditar para esses estudantes. Há 

ruídos, pois os colegas começam a sair. A professora 

retira-se da sala e os estudantes não copiam o assunto 
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 Instrumentos utilizados na escrita do braile. A reglete é uma placa de metal com orifícios em uma de 

suas faces. O papel, um pouco mais grosso que o comum, é colocado em cima dessa placa e pressionado 
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(Diário de campo da pesquisadora, 2/5/2013. 9º ano C. 

Aula da professora de Inglês Graça. Conteúdo: 

estrangeirismo).  

 

  

 No caso acima, estudantes cegos não participaram da atividade, seja a copiando, 

ou ouvindo as explicações da professora. Nesse caso específico, ao trabalhar com o 

registro da atividade no quadro, esses estudantes ficaram em situação de desvantagem, 

já que todos os outros conseguiram visualizá-la e registrá-la.  

 No quadro, a professora listava vários exemplos de estrangeirismos, porém, pela 

dinâmica adotada de apresentação do conteúdo em momento posterior, aos estudantes 

cegos, nessa aula especificamente, não foram oferecidas condições de acesso ao 

conhecimento escolar.  

 Outro exemplo ilustra o descuido na forma de apresentar conteúdo de 

matemática em classes com estudantes cegos: 

 

A professora, então, passa a atividade. Calcule o domínio 

da função -3x=3 e em seguida explica: “Isso aqui é vezes 

(apontando para o 3x no quadro), então passa pra lá 

dividindo.” Ao final, apenas Raimundo, estudante cego, 

entendeu a explicação, pois para ele o assunto equação do 

1º grau estava garantido. Para Gabriela, Lauricéia e 

demais estudantes da turma, o assunto não ficou claro. A 

professora, então, explica o conteúdo mais uma vez 

(Diário de campo da pesquisadora, 15/8/2013. Aula da 

professora de Matemática, Alice, 9º ano C. Conteúdo: 

Funções. Grifos nossos). 

 

 

 Vocábulos como “isso aqui” e “passa pra lá” tornam-se abstratos se não 

podemos visualizar as informações registradas e apontadas com o dedo indicador na 

lousa, como podem fazer estudantes sem a deficiência visual
100

. Ainda assim, as 

explicações não foram suficientes ao entendimento dos demais estudantes. Apenas 

Raimundo, que segundo a professora já havia aprendido um dos conceitos-chave ao 

entendimento do novo conteúdo, conseguiu compreender o que fora explicado.  

 A inclusão escolar de um estudante cego não necessariamente implica alterações 

ao/no currículo escolar, afinal: “a cegueira por si só não é um impedimento ao 
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desenvolvimento. Há a imposição de caminhos diferenciados devido à ausência da 

visão, mas o desenvolvimento do cego é pleno de possibilidades e limitações como o de 

qualquer ser humano” (NUNES; LOMONÂCO, 2010, p. 58). A imposição dos 

caminhos diferenciados  para a aprendizagem do estudante cego nessa aula havia sido 

negligenciada ao ponto de comprometer sua participação.  

 Em nossos registros, essa situação se repetia com outros estudantes. Escolhemos 

alguns trechos de nosso Diário de campo bastante representativos sobre as (não) 

participações dos estudantes com deficiência no currículo escolar:  

 

No quadro, de costas, o professor anota a atividade sobre o 

conteúdo com as orientações. Enquanto isso, Joana 

(estudante surda), à frente da sala, vira-se o tempo todo 

perguntando aos colegas por meio de gestos, o que está 

acontecendo (Diário de campo da pesquisadora. 7/5/2013. 

6º ano C. Aula do professor de História, Miguel. 

Conteúdo: Civilização Europeia). 

 

 

A aula de Língua Portuguesa inicia-se às 10:00 com a 

chamada. A intérprete de Libras, Diná, chega à porta e me 

chama para uma conversa [...] Diná fala sobre a situação 

de Joana, estudante surda. [...] Informa que Joana não está 

alfabetizada em língua portuguesa, e só após sua chegada 

tem aprimorado o seu conhecimento em Libras. Diná 

relata que os professores não compreendem as 

dificuldades dela. Acham que ao copiar o dever do quadro 

e por ter todos os apontamentos, agora é só estudar para a 

prova! (Diário de campo da pesquisadora, 12/9/2013. Sala 

dos professores).  

 

 

O professor explica todo o assunto “União Europeia” 

oralmente, em seguida orienta para que façam a atividade 

do livro. Após dar os comandos à turma, o professor 

dirige-se aos estudantes com deficiência visual para 

perguntar e em seguida dita as respostas para estes 

estudantes. Enquanto isso a turma se dispersa e conversa 

muito, dificultando a comunicação. O sinal toca e a aula é 

interrompida (Diário de campo da pesquisadora. 7/5/2013. 

9º ano C. Aula do professor de Geografia, Paulo. 

Conteúdo: União Europeia). 

 

 



197 

 

Na quadra, os estudantes participam da queimada
101

. Joana 

(estudante surda) participa das brincadeiras, pois sua 

deficiência não a impede de participar de um jogo que já é 

conhecedora das regras e aprecia. Luís Carlos (estudante 

com deficiência física), no entanto fica de olho comprido. 

Dirige sua cadeira para o portão da escola e mexe no 

celular. Pergunto se ele vai embora e ele responde: “Sim! 

Não tem nada pra mim fazer!” (sic) (Diário de campo da 

pesquisadora, 7/5/2013. Aula de Educação Física, 

professor João. 6º ano C. Conteúdo: Queimada).  

 

 

 A resposta de Luís Carlos nos traz a reflexão: o que temos feito para que todos 

os estudantes “tenham o que fazer”? É preciso (re) pensar nossas formas de imposição 

de limites à capacidade humana. As escolas devem trabalhar na promoção de condições 

para escolarização de todos os estudantes e nisso reside o desafio de oferecer 

possibilidades nem sempre tão presentes no cotidiano escolar. Em outro trecho, agora 

de uma entrevista, a sensação de descaso à situação de um estudante com deficiência 

parece denunciar as dificuldades em garantir suas condições de participação:  

 

É, a gente problematiza o caso de Gabriela como sendo 

um caso, um caso que trouxe angústia aos professores da 

formação, mas o caso dessa aluna [estudante com 

deficiência intelectual do 7º ano] é extremamente grave , e 

é muito triste olhar pra trás e saber que nada foi feito por 

ela (Entrevista, professor da SRMs: Pablo, 5/11/2013). 

 

  

 As participações dos estudantes com deficiência haviam sido negligenciadas nas 

observações registradas. Ao refletir sobre a não observância acerca dessas participações, 

convidamos os sujeitos da pesquisa a (re) pensarem as formas de participação desses e 

dos demais estudantes da Escola Estadual Despertar. Com a problematização das 

situações relatadas, passamos a evidenciar nossa defesa em torno da consideração aos 
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 Jogo em que cada time fica situado em um campo e um dos jogadores de cada lado deverá ser 
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conteúdos trabalhados pelos professores a partir dos elementos de que dispunham na 

organização de suas aulas, porém com estratégias para fazer tais conteúdos acessíveis a 

todos os estudantes.  

 Aos poucos, com as devidas reflexões sobre as práticas observadas começamos a 

identificar certa sensibilidade e coerência metodológica dos professores do 6º e 9º anos 

C, a fim de que os estudantes “tomassem parte das aulas”. Discutíamos com os 

professores sobre o lugar de participação dos estudantes durante as aulas e nos 

atrevíamos a falar não apenas dos estudantes com deficiência, ou dos pertencentes às 

turmas C. Provocávamos a pensar na organização da Escola Estadual Despertar como 

um todo. Esse foi um exercício necessário para estendermos a reflexão para outros 

estudantes à margem das práticas instituídas.  

 A seguir, apresentamos vários trechos em que, dentro de sua própria organização 

didática e metodológica, os estudantes com deficiência passaram a ser convidados à 

participação: 

 

A professora inicia a explicação do conteúdo “Modelos 

Atômicos” colocando no quadro “O átomo é uma esfera 

maciça, invisível e indivisível”. Em seguida desenha uma 

esfera no quadro. A professora lê em voz alta à medida 

que escreve. A estudante Gabriela se atrasa. O colega ao 

lado repete o que foi ditado pela professora. Ao chegar no 

desenho da esfera, o colega diz: “Pronto! Porque não tem 

como tu fazer a bola!” A professora explica o assunto 

apresentando exemplos bem claros. Ao explicar o que 

significa átomo, diz: “Tomo é divisão. Já ouviram falar em 

tomografia? Pois é, átomo é sem divisão! Logo após a 

professora pede ajuda à turma para descrever uma esfera. 

Um dos estudantes diz que é um círculo fechado. Em 

seguida, a professora pergunta se os estudantes cegos 

conhecem bolas de gude. Depois questiona: “É pesada? É 

fechada? É esfera? Maciça? Pois é, só que o átomo de 

Dalton era invisível!” (Diário de campo da pesquisadora, 

15/8/2013. 9º ano  C. Aula da professora de Ciências, 

Nora. Conteúdo: Modelos Atômicos). 

 

 

 

Ao explicar o conteúdo, o professor fala com bastante 

desenvoltura, dá riqueza de exemplos e envolve os colegas 

nas explicações. Se reporta ao passado e faz com que os 

estudantes sejam os personagens da história. Nessa aula os 

estudantes com e sem deficiência participam e interagem 

com o professor durante a explanação (Diário de campo da 
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pesquisadora, 15/8/2013. Aula do professor de História, 

José, 9º ano C. Conteúdo: Oligarquia Albuquerque 

Maranhão). 

 

 

O sinal tocou e o professor começou a aula com um certo 

atraso, pois precisava organizar a sala de vídeo para 

recebimento dos estudantes. Antes de colocar o vídeo, o 

professor ressalta que como tem muitas imagens, fará uso 

da audiodescrição. A todo momento o professor 

interrompe para explicar o jogo e as imagens para toda 

turma. O vídeo explanou de maneira bem didática cada 

passo do jogo, arremesso, passe, recepção, drible. Em 

todos estes, o professor exemplificou com o próprio corpo 

dos estudantes cegos (Diário de campo da pesquisadora, 

4/9/2013. Aula do professor de Educação Física, João. 9º 

ano C. Conteúdo: Handebol).    

 

 

A professora iniciou a aula fazendo a chamada. Em 

seguida retomou a atividade de casa do dia anterior. Após 

a correção inicia a explicação com a pergunta “O que é 

força?” e exemplifica amassando um papel. “A força 

deformou o papel!”. Depois dirige-se a Raimundo: “Se eu 

pegar a reglete de Raimundo e colocar em outro lugar? Eu 

precisei da força para tirar do lugar. Guardem bem isso, 

pois vocês vão precisar desse conceito! (Diário de campo 

da pesquisadora, 4/9/2013. Aula da professora de 

Ciências, Nora. 9º ano C. Conteúdo: Leis de Newton: 

força e dinâmica). 

 

 

A professora começa a explicação sobre o barroco. Pega 

uma imagem do livro e apresenta como um dos principais 

símbolos do barroco brasileiro. Há muita dispersão na 

sala. Os estudantes com baixa visão não conseguem 

enxergar. A professora continua com a explicação e depois 

passa o livro para que todos (e não apenas Rebeca e 

Thiago – estudantes com baixa visão) vejam as figuras das 

igrejas de Minas Gerais. Ao chegar em Thiago (estudante 

com maior comprometimento visual), a professora o ajuda 

descrevendo a imagem de duas igrejas com o estilo 

barroco (Diário de campo da pesquisadora, 8/10/2013. 

Aula de Arte, professora Betânia. 9º ano C. Conteúdo: O 

barroco no Brasil). 

 

 

 As observações realizadas fizeram parte dos diálogos desenvolvidos na Escola 

Estadual Despertar nos encontros denominados “Problematizar nossas próprias práticas: 
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a inclusão de estudantes com deficiência em foco”. A fim de não expor os professores 

observados aos colegas, nem mesmo atribuir conceitos valorativos a suas práticas, 

decidimos escolher duas situações identificadas na escola em que os estudantes com 

deficiência tivessem participado, “tomado parte” das atividades de uma aula, e 

apresentá-la aos colegas sem nominá-los.  

 Outra forma de promover a discussão dessas práticas foi debater com os 

professores suas concepções de currículo e apresentar contribuições frente aos dados 

evidenciados.  As discussões do Projeto Político Pedagógico permitiram discutir as 

concepções de currículo presentes na Escola Estadual Despertar: 

 

Em seguida, passei a apresentar slides com os resultados 

da atividade realizada no encontro anterior respondida por 

16 professores. Discutimos as concepções docentes sobre 

o currículo. Quase totalidade de professores concebe o 

currículo como rol de conteúdos. Nenhum dos professores 

indica a subjetividade implícita nos processos de 

escolarização. No que concerne ao currículo e as 

especificidades de estudantes com deficiência, as respostas 

perpassaram a ideia da flexibilização. Depois de 

discutirmos sobre como se deu a construção do PPP, 

apresentamos dados da pesquisa concernentes ao 

agrupamento de estudantes com deficiência e provocamos: 

“O que nos faz pensar que a aprendizagem desses 

estudantes é facilitada por permanecer entre os „iguais‟?” 

Os professores resistiam à discussão, como se a 

participação dos estudantes se resolvesse nessa forma de 

organização (Diário de campo da pesquisadora, 9/9/2013. 

Fórum de Discussão do Projeto Político Pedagógico: 

passos iniciais para uma participação coletiva). 

 

 Aos poucos, professores e a intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar 

eram convidados a compreender o currículo de forma não restrita aos conteúdos, mas 

com o reconhecimento das relações subliminares advindas da organização de seu 

trabalho pedagógico. Outra provocação foi registrada na forma de entrevista aos 

participantes da pesquisa. Ao responder se a presença do estudante com deficiência na 

sala de aula provocava ou não alguma mudança no planejamento docente, o professor 

Miguel e a professora Betânia esclareceram: 

 

Sim, a maneira de pensar a aula, sim! É, para um cego, se, 

um aluno, se você tem aluno cego na tua sala de aula, é 

mais a oralidade, né?  A descrição, já para a estudante 

surda, é, a ferramenta já deixa de existir, você pode 
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caminhar pra conteúdos mesmo, esquema de aula, ou pode 

usar figuras, coisa desse tipo (Entrevista, professor de 

História: Miguel, 5/11/2013). 

 

 

Como positivo é o desafio, né? O desafio de você se 

inovar, porque, trinta, trinta e oito anos de experiência, 

quatro agora com deficientes visuais, eu tive que 

reestruturar até conceitos, tornar conceitos mais simples 

no sentido de narrativas pra tentar me tornar, é, é pra ser 

entendida, né? Nas narrativas principalmente quando eu 

trabalho as religiões onde os conceitos são completamente 

diferentes dos conceitos cristãos, então é muito difícil eles 

absorverem esses conteúdos, né, quando eles... Eles até 

riam quando a gente trabalhava os conceitos do 

renascimento, das religiões orientais que eles não 

entendiam como é que uma pessoa não podia nascer pedra, 

né? Que é um conceito muito abstrato, porque ele só tem o 

conceito da ressurreição. Né que era mais um conceito que 

eles tinham. Então foi, assim, foi uma maneira de procurar 

mais, né, porque eu já tinha os alunos videntes, então pra 

eles é muito mais fácil absorver esses conceitos, e pra eles 

não, pra eles eu tive que buscar mais recursos onde eles 

entendessem melhor esses conceitos, né? Abstraíssem 

melhor esses conceitos (Entrevista, professora de Arte: 

Betânia. 4/11/2013).  

 

 

 Outrossim, nos encontros do GCEI ampliamos os diálogos sobre a necessária 

discussão e enriquecimento curricular. A presença da intérprete de Libras nos encontros 

também favoreceu as discussões concernentes às participações de Joana, estudante 

surda: 

 

Dois dos professores escutaram já as minhas falas com 

relação a estudante e, é diferente agora, um, por exemplo, 

sempre quer saber o sinal na sala e aprendeu o sinal, 

perguntou o sinal, o outro faz, explica a atividade com 

desenhos no quadro e isso facilita muito a compreensão 

dela. E ela acha ótimo os desenhos (Entrevista, intérprete 

de Libras Diná, 26/11/2013). 

 

Em matemática, hoje matemática e português são as 

maiores dificuldades dela, né? Geografia, ciências, esses 

daí, ela consegue compreender porque tem o livro e em 

algumas situações ela vê a imagem e aí livros que ela 

consegue compreender. Mas português tem a escrita que é 

diferente, em matemática tem os cálculos, aí tem umas 

questões bem difíceis mesmo, até pra mim, é, imagine pra 
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ela que não consegue ouvir. Em matemática destacando 

como você falou, ela, ela é boa em contar, ela consegue 

fazer como você sabe estratégias pra fazer aquele cálculo, 

às vezes ela acerta, às vezes não, mas ela já consegue se 

esforçar pra fazer. Mas aí eu tenho que, em alguns 

momentos ela precisa usar português, a escrita dos 

números como eu falei que é bem diferente às vezes, 

cardinais, ordinais e aí eu tenho que além da sala de aula, 

eu tenho que dar aulas, além disso pra ela fora da sala, né? 

Aula de reforço pra que ela compreenda. Como o tempo é 

curto, como não tem esse acompanhamento em casa 

porque os pais dela são ouvintes, as irmãs também, ela 

acaba esquecendo, deixando de lado, mas se tivesse essa 

intervenção em casa, em outros lugares, ela já teria 

aprendido bastante, né? Mas precisa sim, além de sala de 

aula, fazer intervenção (Entrevista, intérprete de Libras 

Diná, 26/11/2013). 

 

A primeira experiência ela ficou muito nervosa, eu não 

consegui, quase que eu não consigo convencer ela de 

apresentar um trabalho até de português. E ai ela foi 

explicar um texto que ela havia elaborado. Esse texto ela 

falou em Libras e eu ditei pra ela em Português. Quer 

dizer eu fui ditando da datilologia da Libras, né? Então 

toda a palavra soletrada, porque ela não sabia. Ela não 

sabe português, muito bem, e aí ela fez esse texto, depois 

ela foi apresentar em Libras e ela ficou muito nervosa. 

Muito, mas depois que ela apresentou ela ficou feliz, ficou 

satisfeita porque foi a primeira vez, a turma inteira 

aplaudiu ela. É, foi a primeira vez que eles também viram 

ela apresentando, e ela ficou, ela “se acha” em alguns 

momentos (risos), e ela ficou muito satisfeita, aí da última 

vez agora a gente apresentou um trabalho de ciências, 

acho que você não sabe, né? A gente apresentou o trabalho 

de ciências e tava até melhor, ela avançou nisso, tinha 

imagens e tudo, eu mandei recado pros pais dela, no 

caderno, eles entraram em contato, e aí eu esclareci eles 

que era um trabalho, a gente fez na cartolina, ela 

apresentou e nesse outro ela tava muito mais a vontade pra 

apresentar. Já sabia mais sinais, conseguiu se expressar 

melhor e entender melhor o conteúdo. Então ela ficou “se 

achando”, a autoestima dela ficou lá em cima. Ela ficou  

“se achando” mais ainda (Entrevista, intérprete de Libras 

Diná, 26/11/2013).  

 

As falas da intérprete de Libras, Diná, repercutia nos encontros do GCEI numa 

rica oportunidade para discussão da inclusão escolar da estudante surda. Sua presença 

nos encontros também demarcava o fato de que as condições para a participação de 

Joana necessitavam ser discutidas coletivamente e não podiam ser responsabilidade da 
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intérprete de Libras, ou dos professores da SRMs. Esse deveria ser um projeto da Escola 

Estadual Despertar, no qual todos deveriam “tomar parte”! 

A participação da estudante surda, entretanto, não se resolvia com a presença da 

intérprete de Libras na Escola Estadual Despertar, afinal, “a escola continua reprodutora 

dos valores sociais hegemônicos e com dificuldades para implementar  mudanças que 

favoreçam a educação dos surdos, mesmo quando essas estão previstas na atual política 

educacional” (DIAS, 2012, p. 317). O ensino da língua portuguesa como segunda língua 

havia sido negligenciado na escolarização de Joana e a apropriação de sua primeira 

língua, a Libras, ainda estava em vias de efetivação
102

. Apesar disso, era evidente que a 

presença da intérprete de Libras atenuava suas dificuldades na comunicação e garantia 

uma relativa participação no currículo escolar, haja vista estar completamente à margem 

desse currículo.  

Reconhecemos o quão complexa era a situação da estudante surda: 

 

Em ambientes em que a língua hegemônica é a oroauditiva, a 

participação das pessoas surdas em eventos de comunicação e de 

recepção de informação é limitada. Esse tipo de limitação influencia o 

desenvolvimento cognitivo. Outra influência exercida sobre o 

processo cognitivo é a aquisição da língua. A quantidade e a qualidade 

das informações a que o surdo tem acesso estão sempre aquém em 

comparação com os ouvintes. Essa restrição os prejudica nas inter-

relações sociais, consequentemente, na compreensão de mundo 

(FARIA; ALVES; BATISTA; MONTEIRO, 2011, p. 198).  

 

De fato, a restrição prejudicava as relações sociais e o desenvolvimento 

cognitivo de Joana, comprovando a necessidade de garantir a inclusão de estudantes 

surdos em atenção as suas especificidades. Com base nos registros das observações e 

entrevistas, foi possível concluir sobre a participação dos estudantes com deficiência no 

currículo escolar e sua relação com as oportunidades para o alcance do conhecimento 

compartilhado para os demais estudantes, tendo em vista a superação de um modelo 

incapacitante e a assunção de atitudes para “tomar parte” junto aos demais estudantes da 

turma. Conhecimentos sobre as deficiências são importantes, como o entendimento 

acerca de formas de comunicação como o braile, Libras, tecnologia assistiva
103

, e 

outros, porém não devem servir para o prognóstico de insucesso escolar dos estudantes, 

                                                           
102

  Para os estudantes surdos, a Libras é considerada sua primeira língua – L1, enquanto que a Língua 

Portuguesa é sua segunda língua – L2. 
103

 Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 

visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2006).  
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antes devem ser discutidos coletivamente na perspectiva de colaborar para o (re) pensar 

das estratégias a fim de que todos participem das práticas desenvolvidas.  

A concepção incapacitante da deficiência pode provocar um não ensino a 

estudantes com deficiência, sob o crivo da máxima de ensinar o que é verdadeiro aos 

seus próprios olhos. Deixá-los de lado, ou não dar a devida credibilidade a suas 

participações é, de algum modo, sentenciá-los a continuar à margem das práticas 

curriculares. Pensar coletivamente e estender atitudes simples, porém importantes para a 

participação dos estudantes com deficiência, parece-nos ser um bom começo para retirar 

os estudantes da condição de silenciamento. A revisão das práticas e sua 

problematização no cerne de trabalhos colaborativo-críticos podem indicar a base 

necessária a esse importante diálogo.  

 Com o diálogo apresentado nesta subseção, vimos que as ações de adaptação do 

currículo não são suficientes para promover as condições de participação de todos os 

estudantes, se assim fosse as adaptações físicas realizadas na Escola Estadual Despertar 

dariam conta de atender às especificidades dos estudantes cegos. Foi necessário 

promover o debate e (re) pensar o currículo da escola na participação dos estudantes sob 

o ponto de vista de sua autonomia e, nesse sentido, observar a concepção da deficiência 

subjacente às práticas foi um convite que se impôs aos nossos diálogos, como veremos a 

seguir.  

 

4.4 Diálogo 03: Generalizações e limites às possibilidades  do sujeito: a deficiência 

como marca definidora das (in)capacidades dos estudantes com deficiência 

 

 

Como vimos no decorrer de nossa tese, a experiência com estudantes com  

deficiência visual marcou o início do processo de inclusão escolar no contexto da 

Escola Estadual Despertar. A falta de conhecimento na área da educação especial por 

parte dos professores e da intérprete de Libras era ponto em comum, em especial dos 

professores do 6º ao 9º ano. Com breves orientações da Instituição Especializada, os 

professores dispunham de seus próprios entendimentos e assim os adequavam ao 

contexto de suas práticas pedagógicas. 

Esse fato, atrelado à recomendação da Instituição Especializada, fez com que 

esses estudantes fossem sempre matriculados nas mesmas turmas. Segundo os 

professores, e como observado em nosso Diário de campo da pesquisadora, o 
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agrupamento favorecia o fato de ter que ditar textos, esquemas e atividades para esses 

estudantes
104

.  

Para os professores, o aparecimento de outros estudantes com deficiências novas 

as suas experiências começava a causar inquietações. O movimento de pensar a inclusão 

de determinados estudantes dependia de sua chegada à Escola Estadual Despertar: 

 

Assim, por exemplo, eu acho que em conversa... Assim! 

Eu já conversei com você a respeito da minha 

preocupação que nós temos alunos com deficiência visual, 

mas tá aí aparecendo os alunos com, com DI, né? 

deficiência intelectual, então isso é uma das nossas 

preocupações, não só minha como de todos os professores, 

“Priscila, e a gente vai fazer o quê?” (Entrevista, 

professora Priscila. 19/11/2013). 

 

 

Os professores externavam acreditar ter construído certos requisitos para o 

trabalho com estudantes cegos e com baixa visão. Para esses estudantes, as explicações, 

planejamentos, avaliações e a organização do trabalho pedagógico como um todo, 

recebiam, quando necessário, adaptações físicas dos materiais trabalhados, mas não 

necessariamente mudanças mais significativas na forma de apresentar os conteúdos, 

salvo apenas a condição de ditar os textos/esquemas trabalhados para os estudantes 

cegos. Nos aprofundamentos dos diálogos começamos a identificar algumas mudanças, 

como as apresentadas no diálogo 02, porém prevalecia a não observância às 

potencialidades dos estudantes.  

Essa forma de desconsiderar a individualidade de estudantes com deficiência 

confronta a concepção de deficiência assumida na presente tese: 

 

A desvantagem social vivenciada pelas pessoas com deficiência não é 

uma sentença da natureza, mas o resultado de um movimento 

discursivo da cultura da normalidade, que descreve os impedimentos 

corporais como abjetos à vida social. O modelo social da deficiência 

desafiou as narrativas do infortúnio, da tragédia pessoal e do drama 

familiar que confinaram o corpo com impedimentos ao espaço 

doméstico do segredo e da culpa. As propostas de igualdade do 

                                                           
104

 Ao assistir às aulas, percebíamos o esforço dos professores em ditar para os estudantes cegos a 

explanação do dia. Lembrávamos, como estudantes do magistério, na década de 1980, que falar enquanto 

escrevíamos era um procedimento normal e quase uma técnica exigida por nós professores em formação. 

Naquela época aprendíamos como futuros professores algumas recomendações acerca de como apagar o 

quadro (movimentos verticais de cima para baixo), preencher o cabeçalho no quadro diariamente, ditar as 

atividades, entre outros. Essas habilidades requeridas aos professores do antigo ensino primário talvez não 

fossem conhecidas dos professores das licenciaturas, mesmo os mais antigos, e também não pudessem ser 

desempenhadas com tantas turmas e estudantes. 
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modelo social não apenas propuseram um novo conceito de 

deficiência em diálogo com as teorias sobre desigualdade e opressão, 

mas também revolucionaram a forma de identificação do corpo com 

impedimentos e sua relação com as sociedades (DINIZ; BARBOSA; 

SANTOS, 2009, p. 74). 

 

 

O direito à deficiência nos trouxe o necessário entendimento das 

individualidades das pessoas com deficiência e a necessidade de contemplar seus 

aspectos sociais, afetivos, sexuais, de trabalho, religiosos, de etnia [...], ou seja, de seres 

humanos únicos dotados de direitos e deveres como quaisquer outros.  

Nas diferentes formas de dominação a grupos em situação de vulnerabilidade, 

nesse caso, nos grupos constituídos pelas pessoas com deficiência, compreendemos os 

estereótipos como uma das formas de categorizar por meio de uma crença generalizada, 

notadamente pejorativa. De forma abusiva, estereótipos são instituídos socialmente para 

os membros do grupo de forma predominantemente negativa, contribuindo para a 

formação dos estigmas em diferentes contextos sociais (LIMA, 1997).  

Conforme acreditamos, a experiência com a deficiência visual pode ter motivado 

o entendimento pautado na homogeneização do ensino e a formação do estereótipo de 

que pessoas com deficiência aprendem melhor juntas, ou que devem conviver com seus 

“iguais” a fim de participar de processos de escolarização. 

Nossa visão particulariza e marca o desempenho de pessoas com deficiência, 

associando a sua marca mais notável, a deficiência. 

 

Ao mesmo tempo, erros menores ou enganos incidentais podem, sente 

ele [pessoa estigmatizada], ser interpretado como uma expressão 

direta de seu atributo diferencial estigmatizado. Ex – pacientes 

mentais, por exemplo, às vezes receiam uma discussão acalorada com 

a esposa ou o empregador por medo da interpretação errônea de suas 

emoções. Pessoas com deficiências mentais enfrentam situações 

semelhantes: ocorre também que, se uma pessoa de baixa capacidade 

intelectual tem algum tipo de problema, a dificuldade é mais ou menos 

automaticamente atribuída a um „defeito mental‟, enquanto, se uma ou 

outra de „inteligência normal‟ tem dificuldade semelhante, esta não é 

considerada como sintoma de qualquer coisa particular (GOFFMAN, 

1988, p. 24-25)  

 

Em uma espécie de “descriminação” julgada favorecedora do processo de ensino 

passamos a generalizar condições incapacitantes de estudantes com deficiência e assim 

justificar as atitudes a ser dirigidas a esses estudantes, sempre sob o crivo de seus 

déficits e não de seus potenciais: 
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Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o 

a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande – 

algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, 

uma desvantagem [...] (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

 

 

Corrobora para esta análise da visão homogeneizadora no trato de diferentes 

deficiências e a evidência aos déficits como marca generalizada de incapacidade, o fato 

de os professores citarem o comodismo como justificativa para os agrupamentos. A 

coordenadora Viviane assim expressou: 

 

Poxa, eu tô lembrando daquele dia que você tava 

discutindo aí na formação (referindo-se ao encontro do 

GCEI) que não era bom, não é, porque já era uma forma 

de discriminar, né? Agora assim, mas se a gente for ver o 

lado do professor, pra eles, eles afirmam que é melhor, 

porque aí ele se desgasta menos, né? Como eles têm que 

falar mais alto, falar mais tempo demora mais, né? Eu 

acho... Ela falando aquele conteúdo, se fosse em salas 

diferentes, eles agrupados em outras salas, eles acham que 

se desgastariam mais, né? O professor... Até eles já 

colocaram isso pra gente (Entrevista, professora Viviane. 

19/11/2013).  

 

Como evidenciamos, os professores defendiam com veemência os agrupamentos 

a ponto de não perceber (ou preferir não perceber) os diferentes quadros de deficiências 

dos estudantes na turma do 6º ano C. Diferente do 9º ano C, no qual apenas estudantes 

cegos estavam incluídos
105

, o 6º ano C, além de contar com matrícula de estudantes com 

deficiência, demandava conhecimento para diferentes especificidades, por exemplo, a 

surdez e suas particularidades na fluência em Libras e no aprendizado da Língua 

Portuguesa como segunda língua: 

 

Para que haja a inclusão social das pessoas surdas, com o objetivo de 

participação social efetiva, sem a inevitável submissão a que as 

minorias são expostas, as escolas precisam organizar-se, considerando 

as questões educacionais mais amplas, relacionadas à discussão atual 

sobre a importância de definição de propostas pedagógicas para as 

escolas e, sobretudo, no caso específico da surdez, as especificidades 

relativas ao reconhecimento político da surdez, tendo como símbolo 

maior a língua de sinais (LIMA, 2011, p. 148).  

                                                           
105

 Com a ressalva não pretendemos afirmar que, para esses estudantes, as condições de participação no 

currículo escolar estavam garantidas. Nossa própria investigação comprova que a inclusão do estudante 

cego, ou com baixa visão, ainda carece de problematizações no currículo escolar.  
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Como já explicitado no diálogo anterior, a inclusão dos estudantes surdos 

demandava um conhecimento mais aprofundado acerca da surdez e das condições para 

sua inclusão no contexto escolar. Ao contrário da experiência com a deficiência visual, 

em que os professores não necessitavam de muitos conhecimentos, haja vista as 

adequações acontecerem no nível da adaptação de materiais realizado pela Sala de 

Recursos Multifuncionais e no exercício de ditar atividades, as outras deficiências 

demandavam, ou pressupunham, aproximação com as especificidades e discussão sobre 

estratégias pedagógicas na promoção de condições de acesso ao conteúdo e 

participação.  

Começamos a tensionar os debates para a percepção de que o pretendido 

comodismo não permitiria a promoção dessas condições de desenvolvimento e 

participação, não correspondendo, com efeito, a uma proposta de inclusão escolar. 

Garantir a matrícula desses estudantes, sem sair da zona de conforto, não faria de nossas 

práticas menos excludentes, ou garantia do direito de todos à educação. 

 

Durante observação à Sala de Recursos Multifuncionais 

conversei com o professor Pablo e a professora Simone 

sobre o isolamento dos estudantes com deficiência. O 

professor Pablo demonstrou preocupação com os meninos 

cegos do 9º ano C. Disse que as meninas eram mais 

flexíveis, mais abertas, porém os meninos resistiam às 

interações: “Eu acho que devíamos ter colocado em salas 

diferentes!”. Ouvi os desabafos dos professores e em 

seguida saí da Sala. Os professores permaneceram 

adaptando as provas em braile para estudantes cegos 

(Diário de campo da pesquisadora, 17/6/2013. Sala de 

Recursos Multifuncionais).  

 

 

Sair da tal “comodidade” e enfrentar desafios na oportunização à aprendizagem 

de diferentes estudantes persiste como uma de nossas principais lutas. Identificar a 

possível origem das enturmações dos estudantes com deficiência e a maneira como foi 

construído o ideário acerca da deficiência também nos fez avançar nos diálogos com a 

Escola Estadual Despertar. Este aspecto nos chama a atenção para a importância de, no 

trato com as questões relativas à educação especial, reconhecer as subjetividades 

advindas de experiências, positivas ou negativas, na interação com estudantes com 
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deficiência, para, assim, oportunizarmos a problematização dessas práticas que 

evidenciam uma visão pautada em déficits e não em potenciais.  

Um bom exemplo para discutirmos a generalização da deficiência como 

condição incapacitante da pessoa é o diagnóstico dos estudantes com deficiência.  As 

informações presentes nos relatórios médicos dos estudantes da Escola Estadual 

Despertar não descrevem as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. 

Exemplificamos esta afirmação com a história de Lauro, estudante de 16 anos, de baixa 

estatura e bigodes. O rapaz utiliza prótese auditiva e esconde sob os óculos um olhar 

meio ressabiado. Sempre de sorriso no rosto, perambula entre os colegas e conversa 

sobre trivialidades. Costuma se aproximar do porteiro da Escola Estadual Despertar e 

falar sobre seu time preferido. Tem livre acesso aos colegas cegos, está autorizado a 

participar! 

O relatório médico do estudante Lauro do 7ª ano C evidencia: 

 

Paciente portador de glaucoma congênito e alta miopia. 

Portador de deficiência auditiva do tipo neurosensorial de 

grau severo bilateral. Usuário de próteses auditivas. 

Síndrome de Sticker
106

 – escoliose congênita + déficit de 

audição + diminuição de acuidade visual, sendo 

considerado deficiente (Relatório Médico de Lauro). 

 

 Nesse e em outros momentos, Lauro não se faz: escoliose congênita + déficit de 

audição + diminuição de acuidade visual, sendo considerado deficiente. Lauro é antes 

um jovem estudante disposto a tomar parte no mundo. Limitá-lo ou acorrentá-lo ao seu 

diagnóstico é subestimar as infinitas condições de aprendizagens de qualquer pessoa. 

Tipificar sua deficiência é mais um rótulo a ser atribuído, pois suas possibilidades vão 

além de seu complexo diagnóstico.  Ter uma síndrome com déficits auditivos, visuais e 

esqueléticos não define Lauro. Ele nos desafia a enxergá-lo de outro modo.  

Em diferentes momentos no diálogo com o GCEI, ao problematizarmos com os 

professores, era comum a atribuição de determinadas características discentes à 

identidade de cada um, ou a patologia propriamente dita, porém os estudos acerca da 

identidade e diferença necessitavam ser levados em conta, afinal: 

 

A identidade não existe “naturalmente”: ela é construída pelo próprio 

grupo e pelos outros grupos. Não existe nada de “naturalmente” 

                                                           
106

 A síndrome de Stickler é uma doença autossômica dominante, caracterizada por anomalias auditivas, 

orofaciais, oculares e esqueléticas. Fonte:  

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3937. Acesso em 6/6/2015.  

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3937
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comum ligando os diversos indivíduos de um determinado grupo. 

Certamente existem condições “sociais” que fazem com que os grupos 

se vejam como tendo características em comum: geografia, sexo, 

“raça”, sexualidade nação. Mas mesmo essas condições sociais têm de 

ser “representadas”, têm de ser produzidas por meio de alguma 

representação. Aquilo que um grupo tem em comum é resultado de 

um processo de criação de símbolos, de imagens, de memórias, de 

narrativas, de mitos que “cimentam” a unidade de um grupo, que 

definem sua identidade (SILVA, 2000, p. 47) 
 

 

Mais adiante o autor complementa: “a identidade é, pois, ativamente produzida 

na e por meio da representação: é precisamente o poder que lhe confere seu caráter 

ativo, produtivo” (SILVA, 2000, p. 47). Assim se constitui Lauro [...] como prova viva 

de que os diagnósticos não podem funcionar como prognóstico de experiências 

malsucedidas.  

Outra aluna, Gabriela, estudante cega do 9º ano C, apresentava lentidão na 

escrita. Quando copiava apontamentos, ou questionários copiados no quadro e ditados 

pelo professor, pedia constantemente aos professores para repetirem a leitura. A 

lentidão despertava certa impaciência nos professores e mesmo atendendo a suas 

solicitações, costumavam problematizar essa situação constantemente nos encontros, 

chegando mesmo a atribuir uma possível deficiência intelectual à estudante.  

Nos encontros formativos, contudo, esses mesmos professores, bem como os 

professores da Sala de Recursos Multifuncionais, afirmavam um bom desempenho da 

estudante nas avaliações. Reconhecer sua singularidade, assim como em outros 

estudantes, era difícil para alguns professores, haja vista o fato de os outros cegos serem 

mais ágeis e não apresentarem essa particularidade. O ritmo de escrita da estudante 

incomodava ao ponto de necessitar de outra justificativa, ou mesmo um novo rótulo, 

afinal, era muito discrepante dos demais. Reconhecer características pessoais para além 

das deficiências apresentadas pelos estudantes não era algo tão simples de ser 

concretizado. Reconhecer a especificidade dentro da especificidade parece um diálogo 

caro nas discussões acerca da inclusão escolar. Afinal, somos, ou não, seres individuais?  

 

A característica central da situação de vida do indivíduo estigmatizado 

pode, agora, ser explicada. É uma questão do que é com frequência, 

embora vagamente, chamado de „aceitação‟. Aqueles que têm relações 

com ele não conseguem lhe dar o respeito e a consideração que os 

aspectos não contaminados de sua identidade social os haviam levado 

a prever e que ele havia previsto receber; ele faz eco a essa negativa 

descobrindo que alguns de seus atributos a garantem (GOFFMAN, 

1988, p. 18). 

 



211 

 

 

O desconhecimento sobre especificidades de estudantes com deficiência também 

não nos parece o caminho mais acertado quando lidamos com essas especificidades em 

nossas turmas, nem tampouco o determinismo do insucesso pautado em diagnósticos 

médicos, ou mesmo o desconhecimento das limitações biológicas do ser humano 

auxiliará a promoção de condições de sua aprendizagem. 

Nas discussões acerca do diagnóstico, a Nota Técnica n. 04 (BRASIL, 2014) 

esclarece a não exigência do diagnóstico clínico por parte de estudantes com deficiência 

e sugere a articulação do professor do AEE a profissionais da área de saúde, caso seja 

necessário anexar ao plano de AEE. O instrumento, portanto, tem caráter complementar 

e não obrigatório: “O importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação 

não poderá ser cerceado pela exigência de laudo médico.” 

Por considerar como mais relevante o direito à participação e aprendizagem a 

mera rotulação de um ser, comumente sob o crivo de seus déficits, a própria 

regulamentação federal nos exime da necessidade de apresentação de um laudo médico 

comprobatório da deficiência de quaisquer estudantes.  

Após as problematizações das particularidades de Gabriela nos encontros do 

GCEI, registramos alguns sinais de um olhar docente mais atento: 

 

A professora introduz o novo assunto: modelos atômicos. 

Uma das estudantes é mais lenta na escrita braile e 

constantemente interrompe para que a professora 

recomece, aí ela se utiliza da estratégia de que o colega 

(não cego) ao lado a auxilie (Diário de campo da 

pesquisadora, 9/8/2013. Aula da professora de Ciências: 

Nora). 

 

 

No caso apresentado, a própria professora passou a encontrar estratégias a fim de 

auxiliar a estudante e, ao mesmo tempo, não desconsiderar o ritmo da turma no decorrer 

das atividades da sala de aula.  

No caso dos estudantes com deficiência, não são ausentes as representações 

dirigidas à crença de sua incapacidade. As reuniões do GCEI, principalmente as mais 

iniciais, foram sempre permeadas de falas como “mas os estudantes com deficiência 

chegam a ser mais inteligentes!” (Diário de campo das colaboradoras, 18/4/2013. 

Registro da estudante Cláudia. Fala do professor de Educação Física: João) ou “nossa 

preocupação nem é aqueles que são deficientes, esses dão um show!” (Diário de campo 
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da pesquisadora, 31/5/2013. Fala da professora de Língua Portuguesa: Paula). Ao serem 

pronunciadas, problematizamos com esses professores a supervalorização dos 

comportamentos e/ou desempenhos dos estudantes com deficiência (GOFFMAN, 

1988), como representação de nossas dificuldades em compreender e respeitar as 

diferenças, haja vista desconsiderarmos o princípio da igualdade na diversidade, ou 

direito a serem como são.  

 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de 

atributos considerados como comuns e naturais para os membros de 

cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as 

categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles 

encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos 

nos permitem um relacionamento com „outras pessoas‟ previstas sem 

atenção ou reflexão particular. Então, quando um estranho nos é 

apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua 

categoria e os seus atributos, a sua „identidade social‟ – para usar um 

termo melhor do que „status social‟, já que nele se incluem atributos 

como „honestidade‟, da mesma forma que atributos estruturais, como 

„ocupação‟ (GOFFMAN, 1988, p. 11-12). 

 

Em outras palavras, é como se todas as pessoas com deficiência necessitassem 

da supremacia de suas atitudes para só então serem dignas de inclusão e convivência 

com os demais ou, então, como se, sendo indivíduos únicos e ímpares como rege a 

natureza humana, não pudessem apresentar quaisquer dificuldades, ou fossem 

verdadeiros super-heróis.  

A professora Paula falou que os alunos cegos da escola 

eram os melhores e prestavam mais atenção do que os 

demais (Diário de campo das colaboradoras, 18/4/2013. 

Registro da estudante Júlia).  

 

Logo em seguida, o professor dá os resultados finais da 

unidade. Olhando para a pesquisadora diz: “olha, os 

estudantes com deficiência são tão normais quanto vocês, 

aliás, eles não dão trabalho e se esforçam muito mais do 

que vocês!” (Diário de campo da pesquisadora, 9/5/2013. 

6º ano C. Aula do professor de Educação Física: João). 

 

 

Baseados nessas concepções, criamos as expectativas normativas, afirmando 

padrões de identidade no contexto da diversidade humana. Enaltecer as características 

de uma pessoa, supervalorizar seus atos, também é uma atitude estigmatizante: 

 

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 

profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma 
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linguagem de relações de atributos. Um atributo que estigmatiza 

alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, 

em si mesmo, nem honroso nem desonroso (GOFFMAN, 1988, p. 13). 
 

 

A investigação evidenciou situações nas quais, seja por minimizar condições de 

aprendizagem de distintos estudantes, ou por potencializar seus atos de forma 

excêntrica, atribuímos a concepção de descrédito historicamente destinada a pessoas 

marcada por déficits e incapacidades.  

Em um dos encontros do GCEI, o professor de Educação Física, João, 

enfatizava: “Quando o aluno com deficiência ia se apresentar, era mais aplaudido do 

que o outro” (Diário de campo da pesquisadora, 9/7/2013). A ênfase e preocupação 

também denotavam a necessidade de supervalorização das ações desempenhadas pelos 

estudantes com deficiência. Na verdade, o teor das palmas deveria corresponder ao 

apresentado pelos estudantes em sua performance e não necessariamente por ter uma 

deficiência e em função disso qualquer atividade ser elogiada [muitas delas nem sempre 

são boas], por ser um vencedor ou vencedora, a despeito de seus déficits.  

 

Durante a aula, o professor fala sobre o nepotismo e 

questiona: “quem lembra o que é? A estudante Gabriela 

responde: “nomear os parentes nos cargos públicos. O 

professor diz: “Muito bem! Me arrepiei todo agora! 

(Diário de campo da pesquisadora, 15/8/2013. Aula do 

professor de História: José. 9º ano C). 

 

Com base em nossa forma de conceber a deficiência, ou de como essa 

concepção chega até nós numa sociedade marcadamente desigual, passamos a atribuir 

“uma série de imperfeições a partir da imperfeição original e, ao mesmo tempo, a 

imputar ao interessado alguns atributos desejáveis mas não desejados, frequentemente 

de aspecto sobrenatural, tais como „sexto sentido‟ ou „percepção‟” (GOFFMAN, 1988, 

p. 15). 

Ele [indivíduo estigmatizado] também pode sentir que o esquema 

usual que utilizava para a interpretação de acontecimentos diários está 

enfraquecido. Seus menores atos, ele sente, podem ser avaliados como 

sinais de capacidade notáveis e extraordinárias nessas circunstâncias 

(GOFFMAN, 1988, p. 24). 
 

Na atividade extra 01 Entender a deficiência: a discussão curricular em ação 

(APÊNDICE 12), do professor Pablo (professor cego), ao discorrer sobre a pergunta 

relativa às formas atuais de concepção de deficiência e sua relação com os diferentes 

momentos históricos identificados no texto trabalhado (MAGALHÃES, 2002), assim se 
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posiciona: “me desculpe a franqueza, mas vou resumir em duas palavras a concepção 

sobre deficiência. Herói ou vilão. Super-humano ou um ser menor do que o humano
107

” 

(Trecho da Atividade Extra 01 – Professor da SRMs: Pablo. 15/7/2013). 

Entender a deficiência pressupõe o entendimento de que todos possuímos 

características, particularidades e que, na condução de nossa aprendizagem, é 

importante garantir os caminhos de acesso ao conhecimento escolar. À margem de 

nossas práticas, estudantes para os quais não conseguimos proporcionar condições de 

acesso ao currículo escolar não podem ser penalizados, seja com a 

desvalorização/negação de sua aprendizagem, ou com a justificação sobrenatural para 

que possam desfrutar desse currículo.  

As atividades, as leituras, os encontros do GCEI e as conversas estabelecidas 

com os professores da Escola Estadual Despertar nos encaminharam a reflexão da 

prática curricular e sua interface com as experiências cotidianas de sujeitos com 

deficiência enquanto condição de vida, como os professores Júnior e Pablo. 

 

A pesquisadora iniciou o encontro a partir do texto de 

Galeano “O mundo” (GALEANO, 2003). Com a 

descrição do mar de fogueirinhas as discussões se 

encaminharam para o reconhecimento das diferenças. O 

professor Pablo lembrou que entre os próprios cegos 

existem diferenças, dando o exemplo de um caso de uma 

pessoa cega presa recentemente por ter cometido um 

delito. A pesquisadora introduziu um pouco da discussão 

acerca do estigma e após sua fala, o professor Paulo 

comentou de maneira bem espontânea que uma senhora na 

parada de ônibus disse que conhecia um casal de cegos 

bem limpinhos. Novamente o grupo discutiu sobre os 

estigmas e sua nocividade a constituição do ser humano 

(Diário de campo das colaboradoras, 25/5/2013. 

Observação da estudante Cláudia). 

 

Avançar na concepção da deficiência ainda nos parece um desafio premente a 

ser confrontado no desenvolvimento de práticas pedagógicas quando na inclusão de 

estudantes com essa especificidade.  

Com base em nossos diálogos, os professores passaram a reconhecer os 

extremos no tratamento do diagnóstico dos diferentes estudantes e a demonstrarem o 

desejo de serem ajudados a construir novas compreensões sobre a deficiência.  
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 Perspectiva apresentada conforme Amaral (1995). 
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Acho que uma contribuição importante da pesquisa foi me 

ajudar a desmistificar minha concepção sobre a deficiência 

[...] O que eu aprendi ajuda no entendimento do próprio 

ser humano (Entrevista, professora do 3º ano, Elke. 

5/12/2013). 

 

Em trecho extraído do Diário de campo das colaboradoras, os professores 

externam suas dúvidas e aprendizagens: 

 

A pesquisadora contou a história “Quando a escola é de 

vidro”. O professor Pablo fala sobre as maiores 

dificuldades no convívio com a deficiência fundamentada, 

aquelas pautadas no preconceito e na indiferença. O 

professor fala que se as experiências sociais forem 

negativas se tornam condições impeditivas para a pessoa 

com deficiência, pois agravam a concepção de deficiência 

por diferentes pessoas (Diário de campo das 

colaboradoras, 30/4/2013. Registro da estudante Júlia).  

 

 

A professora Viviane levantou a questão de como se 

comportar diante da pessoa com deficiência e perguntou 

sobre a mobilidade do cego. A pesquisadora falou sobre 

orientação e mobilidade, deu algumas orientações básicas 

sobre como agir com uma pessoa cega e em seguida disse 

que muitos constrangimentos poderiam ser evitados se 

conversássemos e perguntássemos as próprias pessoas 

com deficiência como preferiam ser tratadas (Diário de 

campo das colaboradoras, 25/6/2013. Registro da 

estudante Cláudia). 

 

Aos poucos, os professores e intérprete de Libras sentiam-se mais à vontade para 

expor suas dúvidas e falar sobre suas dificuldades no trato com a deficiência na própria 

Escola Estadual Despertar. Em contrapartida, o não conhecimento ou a não proximidade 

dos estudantes parecia denotar um desinteresse para com suas especificidades. 

Existem questões do trato pedagógico localizados numa “zona flutuante” da 

Escola Estadual Despertar, não são de responsabilidade de ninguém
108

. Sabe-se que os 

estudantes possuem deficiência e um número significativo já possui relatórios, bem 

como informações importantes sobre escolas anteriores, pertencimento a Instituições 

Especializadas, se recebem acompanhamento educacional especializado [...], mas os 

professores sequer sabem da existência de alguns desses estudantes.  
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 Sobre esse dado falaremos no último diálogo. 
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Como discutido na presente subseção, conhecer o histórico escolar e a história 

de vida do estudante com deficiência pode ajudar o professor a reconhecer algumas de 

suas limitações, suas especificidades para avançar em suas possibilidades, sem 

sentenciá-los por possuir determinada deficiência, ou generalizá-los em função desta. O 

entendimento no trato pedagógico das potencialidades do sujeito possibilita, 

acreditamos, novas formas de lidar com a deficiência no currículo escolar. Reconhecer 

essas potencialidades pode nos levar a um sem-número de atividades criadoras de novas 

formas de acesso a esse mesmo currículo e nesse movimento muitos outros estudantes 

poderão se beneficiar das condições de aprendizagem e desenvolvimento.  

 

4.5 Diálogo 04: A permissividade no contexto escolar 

 

Nas análises sobre as participações de estudantes com deficiência, as práticas 

pedagógicas dos professores da Escola Estadual Despertar por si mesmo indicavam uma 

espécie de não atenção a todos os estudantes. Era preciso ouvi-los, ou então 

produziríamos exercícios de permissividade e/ou segregação no contexto escolar, os 

quais seriam prejudiciais a esses estudantes.  

 Em uma das aulas observadas na turma do 9º ano C do ensino fundamental, os 

estudantes participavam de um projeto mundial para organização de educação prática 

em empreendedorismo, conforme observamos no trecho a seguir: 

 

 

Na sala havia um empresário ministrante de uma espécie 

de oficina sobre aspectos empresariais de compra e venda, 

economia e negócios. Ao adentrar a sala notei os 

estudantes com deficiência (04 cegos) num canto à frente 

do lado esquerdo da sala. Os demais estudantes 

acompanhavam uma cartilha na qual faziam atividades. Os 

estudantes cegos não participavam das atividades, sequer 

de forma oral. Conversei rapidamente com o empresário e 

questionei sobre o material para os cegos. Ele informou 

desconhecer o porquê disso. Ao interpelar a coordenadora 

do Projeto, ela informou que já havia relatado à 

Instituição, haja vista esse ser um projeto desenvolvido em 

todo o mundo, mas que até então nada havia sido feito e os 

alunos ficavam apenas ouvindo (Diário de campo da 

pesquisadora. 11/6/2013). 
 

 

Durante o encontro eram reafirmados ideais como autonomia, 

empreendedorismo, economia, entre outros. No decorrer de suas explicações o 
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empresário apresentava imagens nos slides, mas não havia descrição para os cegos. 

Num determinado momento, a turma foi dividida em grupos. Para tanto, o empresário 

mediador da oficina contou o número “total” de estudantes sem incluir os quatro com 

deficiência. Em seguida, a turma se organizou e os cegos permaneceram à parte.  

A coordenadora do Projeto então, após os questionamentos da pesquisadora, 

passou a dar atenção a esses estudantes, sugerindo a organização de outro grupo, apenas 

com os estudantes com deficiência. Os estudantes, contudo, resistiram a essa 

participação. Essa reação também pôde ser identificada em outras situações nas quais, 

aparentemente, os estudantes se esquivaram da participação. Após o intervalo, duas das 

estudantes cegas disseram não poder participar do Projeto devido ao ensaio do Sarau, 

atividade descrita no início deste capítulo. Em nossas observações, entretanto, 

constatamos não haver uma previsão de ensaio para esse dia: 

 

Acompanhando o suposto ensaio das duas alunas na sala 

dos professores, notei que não havia algo anteriormente 

marcado e que elas pareciam “burlar” as regras para não 

permanecerem na sala. Era como se de alguma maneira 

fosse cômodo permanecer na invisibilidade (Diário de 

campo da pesquisadora, 11/6/2013). 

 

Mais uma vez, nos apoiamos em Goffman (1988) por acreditar que, para quem 

os prejuízos da estigmatização já alcançaram níveis consideráveis, a não participação se 

torna “cômoda”. Ao discorrer sobre situações sociais mistas, entre estigmatizantes e 

estigmatizados, o autor alerta acerca de: “considerando o que pode enfrentar ao entrar 

numa situação social mista, o indivíduo estigmatizado pode resolver antecipadamente 

através de uma capa defensiva” (GOFFMAN, 1988, p. 26). Com efeito, o autor 

esclarece, a pessoa estigmatizada pode responder tanto por meio do retraimento, quanto 

da agressividade. Nas observações realizadas identificamos por diversas vezes a 

comprovação das teorizações do autor, principalmente no tocante ao retraimento, 

corroborando a validação de seus pressupostos: 

 

O sinal toca. Os estudantes teriam aula, porém o professor 

faltou. A professora Juliana chega à porta e pede para que 

os estudantes permaneçam na turma e em grupos façam a 

leitura de um dos textos do livro de língua portuguesa. Os 

estudantes cegos não se levantam nem são convidados a 

participar de nenhum grupo. A estudante Lauricéia 

convida Gabriela para ir ao banheiro. Os estudantes 



218 

 

Jerônimo e Raimundo permanecem na sala de aula sem 

participar da atividade. Lauricéia e Gabriela só retornam à 

sala quando toca o sinal para a aula seguinte (Diário de 

campo da pesquisadora, 5/9/2013). 

 

Nos encontros do GCEI, os professores Pablo e Júnior passaram a descrever suas 

estratégias para evitar situações constrangedoras, quando em contato com outras 

pessoas talvez não tão “preparadas” para desfrutar das situações sociais mistas. 

Comportamentos considerados simples e incorporados a nossa rotina sem muitos 

problemas eram vistos, nesse caso, pelos estigmatizados como situações desafiadoras 

para as quais haveria de se utilizar a “capa defensiva”. Chegar mais cedo em um 

encontro a fim de se sentar, antes de enfrentar uma situação embaraçosa na qual os não 

cegos o colocaria, ir ao banheiro no momento de formação de grupos eram exemplos de 

como pessoas com deficiência subtraíam determinados constrangimentos.  

Ao discorrer sobre a visibilidade da pessoa estigmatizada, Goffman (1988, p. 60) 

afirma: “nós, normais
109

, desenvolvemos concepções, fundamentadas objetivamente ou 

não, referente à esfera de atividade vital, que desqualificam primeiro o portador de um 

determinado estigma.” Podemos entender, portanto, o quão complexas são as situações 

advindas das interações com a deficiência.  

Quando conversávamos com os estudantes cegos e questionávamos sobre a não 

participação em determinadas atividades, eles costumavam dizer: “deixa quieto”, como 

que acostumados a se “beneficiar” dessa situação. Apresentar esse dado para os 

professores da Escola Estadual Despertar favoreceu a percepção de que garantir a 

participação desses estudantes era um direito, além de permitir o entendimento de que o 

fato de “poupá-los” de qualquer atividade não contribuiria para a construção de suas 

autonomias, tampouco de respeito aos seus direitos e deveres, como concebemos 

na/para participação de qualquer estudante.  

 

A medida que as informações foram compartilhadas, um 

professor disse: “muito bom! Esse é um dado que nos 

interessa, pois não sabíamos exatamente como tratar o 

estudante com deficiência! (Diário de campo da 

pesquisadora, 9/9/2013. Fala do professor de Educação 

Física: Geraldo. Encontro do GCEI). 

 

 

                                                           
109

 Mais uma vez se considera a expressão e tempo histórico do autor. 
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 Em outro trecho esclarecemos as discussões com o grupo de professores e a 

intérprete de Libras: 

 

Outro aspecto discutido foram as regalias dos estudantes 

cegos. Os professores informavam não saber como agir. 

Problematizamos situações observadas em sala de aula 

como a não participação dos estudantes com deficiência 

em atividades comuns aos demais estudantes. O professor 

José externou: “Olha, eu vejo que pra eles tá muito 

confortável, quando a gente solicita que eles participem, 

eles dizem que não precisa! Desse jeito é difícil 

trabalhar!” Questionei ao professor José e aos demais qual 

era a atitude tomada quando outro estudante sem 

deficiência desse esse tipo de resposta. Os professores 

foram unânimes em afirmar que esses estudantes teriam 

que desenvolver as atividades, ou poderiam ficar em suas 

casas. Com as discussões chamamos a  atenção para o fato 

de que envolver estudantes com e sem deficiência nas 

atividades propostas deveria ser objetivo comum. O 

cuidado requerido deveria ser tão somente as condições 

para que estudantes com deficiência tivessem acesso às 

atividades, todavia, as exigências de participação e 

cumprimento da tarefa deveriam ser comuns a toda turma 

(Diário de campo da pesquisadora, 9/9/2013. Encontro do 

GCEI). 

 

 

Entender a necessidade de envolvimento nas atividades por todos os estudantes 

constituiu um novo conteúdo a ser trabalhado durante os encontros do GCEI. Nesse 

sentido, as observações realizadas foram um importante instrumento. A comodidade da 

não participação nas tarefas nos trouxe o diálogo sobre as formas de permissividade 

identificadas nas interações com os estudantes com deficiência. No seguimento 

apresentamos nossas principais considerações a esse respeito.  

Comumente, os professores da Escola Estadual Despertar se viam confusos 

sobre quais atitudes seriam mais acertadas na imposição de regras e/ou limites aos 

estudantes com deficiência. Este aspecto já indica a dificuldade em lidar com esses 

estudantes como se fosse necessário sempre modificar tais regras quando um estudante 

apresenta deficiência: 

 

É provável que, em situações sociais onde há um indivíduo cujo 

estigma conhecemos ou percebemos, empreguemos categorizações 

inadequadas e que tanto nós como ele nos sintamos pouco à vontade. 

Há, é claro, frequentemente, mudanças significativas a partir dessa 

situação inicial. E, como a pessoa estigmatizada tem mais 
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probabilidades do que nós de se defrontar com tais situações é 

provável que ela tenha mais habilidades para lidar com elas 

(GOFFMAN, 1988, p. 28).  

 

 

Conversar com as próprias pessoas com deficiência e conhecer suas habilidades 

para lidar com situações constrangedoras e assim evitá-las deveria ser conteúdo 

importante aos participantes da pesquisa. O registro extraído do nosso Diário de campo 

exemplifica uma de muitas situações identificadas no contexto da Escola Estadual 

Despertar: 

 

Tratava-se de aulas germinadas de Língua Portuguesa. A 

professora corrigiu o dever da aula anterior, mas a 

estudante Gabriela permanecia alheia, quieta e sem o 

material sobre a mesa. O sinal tocou e iniciou-se a 

segunda aula. A professora prosseguia na explicação do 

conteúdo “orações subordinadas adjetivas”, ao notar que 

Gabriela nada fazia, se aproximou dela e questionou sobre 

sua atividade. Gabriela explicou que havia faltado a última 

aula. A professora, então interpela: “você poderia copiar 

agora, não é Gabriela?” e a estudante responde acenando 

negativamente com a cabeça. A professora, então dá 

continuidade a sua aula (Diário de campo da pesquisadora, 

7/8/2013. Aula da professora de Língua Portuguesa: Paula. 

9º ano C. Conteúdo: orações subordinadas). 

 

A simples atitude de chamar a atenção da estudante causava receio aos 

professores da Escola Estadual Despertar. Situações como essas começaram a se repetir 

em nossos registros de observação, principalmente nas turmas dos estudantes do 9º ano 

C. Note que esses estudantes eram “velhos” conhecidos da Escola Estadual Despertar, 

haja vista o fato de estudarem desde o 6º ano nessa Instituição. A permissividade se 

enraizava a tal ponto de não se conceder os mesmos procedimentos extensivos aos 

demais estudantes, “[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na 

relação social quotidiana possui um traço que se pode impor à atenção e afastar aqueles 

que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus” 

(GOFFMAN, 1988, p. 14).  

Outras situações ilustram nossa assertiva: 

 

Após a explanação realizada com bastante propriedade, o 

professor passou a escrever o apontamento no quadro. Os 

estudantes cegos não copiavam e alegavam a falta de 

papel braile como justificativa, muito embora todos 
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possuíssem note book. Apenas Jerônimo havia levado o 

seu, então digitava e repassava para os demais (Diário de 

campo da pesquisadora, 7/8/2013. Aula do professor de 

História: José. Conteúdo: Colonização Americana. 9º ano 

C.). 

 

A professora iniciou a aula pontualmente. Fez a chamada e 

logo depois iniciou a explicação do conteúdo – estrutura 

de artigo de opinião. Os estudantes cegos, de cabeça baixa, 

relutavam em participar das discussões (Diário de Campo 

da pesquisadora, 4/9/2013. Aula da professora Paula. 

Língua Portuguesa. Conteúdo: Artigo de Opinião. 9º ano 

C.). 

 

 

Em outras aulas os estudantes cegos atendiam o celular, embora isso fosse 

expressamente proibido aos demais estudantes. A situação foi amplamente discutida no 

Encontro do GCEI. Os professores externaram não saber o que fazer. Diziam temer a 

tomada de atitudes, em vista da existência de todo um aparato legal acerca dos direitos 

das pessoas com deficiência. 

Situações corriqueiras resolvidas com naturalidade pelos professores passavam a 

se tornar conflituosas, pelo simples fato da participação dos estudantes com deficiência. 

Os professores chegavam a quebrar as regras e admitir comportamentos inadequados 

desses estudantes, embora cobrassem dos demais o seu cumprimento. 

As situações embaraçosas são explicadas por Goffman (1988) da seguinte 

forma: 

Sugiro, então, que o indivíduo estigmatizado – pelo menos o 

„visivelmente‟ estigmatizado – terá motivos especiais para sentir que 

as situações sociais mistas provam uma interação angustiada. Assim, 

deve-se suspeitar que nós, normais, também acharemos essas 

situações angustiantes. Sentiremos que o indivíduo estigmatizado ou é 

muito agressivo ou é muito tímido e que, em ambos os casos, está 

pronto a ler significados não intencionais em nossas ações. Nós 

próprios podemos sentir que, ele tem um defeito, far-lhe-emos, 

provavelmente, exigências impossível de serem cumpridas ou, 

inadvertidamente, depreciaremos seus companheiros de sofrimento 

(GOFFMAN, 1988, p. 27). 
 

 

Dessas complexas situações poderíamos ainda supor a utilização de vantagens 

por parte dos estudantes com deficiência. “A criatura estigmatizada usará, 

provavelmente, o seu estigma para „ganhos secundários‟, como desculpa pelo fracasso a 

que chegou por outras razões” (GOFFMAN, 1988, p. 20). 
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Nesse encontro apresentamos alguns dos dados 

identificados durante a pesquisa. Dentre estes, trouxemos 

algumas situações observadas em sala de aula para a 

discussão. Pesquisadora: por que chamamos a atenção 

quando um estudante atende o celular, e o cego, não? 

Alguns professores falavam que ficavam cheios de dedos 

nessas situações. A professora Nora falou indignada sobre 

a justificativa dos estudantes para não fazer a atividade, 

nem tinham papel, tampouco levavam o notebook (Diário 

de campo da pesquisadora, Encontro do GCEI, 9/9/2013). 

 

Eu não entendo porque para uns estudantes as regras são 

umas e para outros são outras! Não dá pra gente continuar 

passando a mão pela cabeça desses alunos. Agora eu 

começo a entender que assim como há regras para os 

demais estudantes, os que têm uma necessidade especial 

também necessitam entender que a sociedade também tem 

regras que são comuns a todas as pessoas (Diário de 

campo da pesquisadora, 9/9/2013. Fala do professor de 

História José).  

 

As situações passaram a constituir nossos diálogos com a Escola Estadual 

Despertar e aos poucos identificávamos mudança de atitude por parte dos professores. 

Em outro episódio, o professor passa a chamar a atenção do estudante: “Sério mesmo 

que você tá falando ao telefone na hora da aula?” (Diário de campo da pesquisadora, 

5/9/2013, aula do professor de História: José). 

Selecionamos um trecho de uma de nossas entrevistas para ratificar essa 

consideração, em especial a importância do pesquisador coletivo. O professor quando 

questionado acerca da relevância da pesquisa nos diz:  

 

Eu acho que essa pesquisa foi proveitosa, pelo fato de a 

gente pensar de forma diferente. É, às vezes a gente tava 

na correria do cotidiano, sai de uma sala entra na outra e 

assim tem realmente, tem coisas que a gente, as vezes a 

gente, pelo menos eu falando por mim, né? Claro! Eu 

deixo! Às vezes a gente tem detalhes, coisinhas assim, 

que... Às vezes a forma de se dirigir ao aluno, de falar, de 

interagir com ele, as vezes que a gente não sabe 

exatamente como fazer, né? Tem toda a questão também 

é, do preconceito então, às vezes a gente fica, ficava meio 

na dúvida do que é correto, politicamente correto, do que 

pode soar como algo pejorativo pra o aluno ou não. E 

também pensando nessas adaptações, nessas estratégias 

que a gente adota pra poder fazer que o aluno aprenda os 
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conteúdos (Entrevista, professor de Educação Física: 

Geraldo. 5/11/2013). 
 

 

 Os professores passaram a refletir sobre aspectos até então aceitos como naturais 

e/ou adequados: “Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo 

com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto da reflexão 

crítica deveria fazer parte da aventura docente.” (FREIRE, 2002, p. 153). A razão ética 

da abertura, anunciada no início deste capítulo, compunha os diálogos com os sujeitos 

da Escola Estadual Despertar. Posteriormente, começamos a identificar mudanças nos 

comportamentos desses estudantes: 

 

A professora então passa a copiar o “assunto do dia” no quadro. 

Os estudantes cegos estão todos com os materiais. Lauricéia 

trouxe o papel braile e sua máquina, Gabriela trouxe o 

computador, Raimundo está com sua punção e papel braile e 

Jerônimo com seu notebook como costumeiramente acontece. 

(Diário de campo da pesquisadora. 2 de outubro de 2013. Aula 

da profa. Nora, 9º ano C.). 

 

Durante a aula o celular de Raimundo toca duas vezes. Ele 

coloca a mão no bolso silenciando o aparelho. As coisas 

começaram a mudar. Ele se comporta como se sorrisse do 

episódio e soubesse que agora as coisas já não são como antes. 

A aula continua. Seu celular insiste. A turma toda diz: não pode, 

não! A professora chama a atenção da turma e repreende 

Raimundo em particular. Ele sorri (Diário de campo da 

pesquisadora. 3 de outubro de 2013. Aula do professor de 

História: José. 9º ano C.). 

 

 

Outra situação, dessa vez identificada na Sala de Recursos Multifuncionais, era 

uma regalia dos estudantes com deficiência visual na resolução de suas avaliações. Os 

estudantes respondiam suas avaliações na SRMs e com frequência não obedeciam aos 

prazos estipulados pelos professores. Esse foi outro aspecto compartilhado com os 

professores e a intérprete de Libras. Das discussões, os participantes do GCEI 

concluíram que tais atitudes prejudicariam a vida desses estudantes, futuros egressos da 

Escola Estadual Despertar: 
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O professor Júnior afirmou que os estudantes cegos faziam 

as provas gerais
110

 na SRMs e que só compareciam no dia 

que queriam. Os professores José, Nora e Alice falaram 

que ficavam cheios de dedos nessas situações, mas ao 

discutirem o assunto no GCEI, concluíram que era um 

absurdo estes estudantes desfrutarem de tais privilégios 

(Diário de campo da pesquisadora, 9/9/2013. Encontro do 

GCEI). 

 

Outro ponto discutido com os participantes foi que uma das formas de dirimir 

nossos estranhamentos ou dificuldades em lidar com pessoas com deficiência seria 

ouvi-las, consultá-las sobre como se sentem em seus próprios processos de 

escolarização.  

No começo foi um choque a gente nunca tá preparado pra 

o desconhecido, deveria ser natural, mas não foi, no início 

não foi. Foi muito assustador porque eu fiquei: como vou 

fazer? (bem compassadamente) Como vou fazer pra que 

haja melhor aprendizado, suava muito, bastante (risos) 

ficava um pouco nervosa, não demonstrava muito, mas a 

gente vai abrindo os caminhos e vai conseguindo! 

(Entrevista, professora de Ciências, Nora. 08/11/2013). 

 

 

Este nos parece ser um conteúdo pouco trabalhado no currículo escolar. Ficamos 

tão temerosos sobre como tratar ou agir diante de um estudante com deficiência que nos 

esquecemos de consultá-los sobre o que pensam e como veem as propostas que lhes são 

dirigidas (MAGALHÃES, 2011). 

Como anuncia Goffman (1988, p. 28): 

 

É provável que em situações sociais onde há um indivíduo cujo 

estigma conhecemos ou percebemos, empreguemos categorizações 

inadequadas e que tanto nós como ele nos sintamos pouco à vontade. 

Há, é claro, frequentemente, mudanças significativas a partir dessa 

situação inicial. E, como a pessoa estigmatizada tem mais 

probabilidades do que nós de se defrontar com tais situações é 

provável que ela tenha mais habilidades para lidar com elas 

(GOFFMAN, 1988, p. 28). 

 

Ouvir do próprio estudante com deficiência sobre suas especificidades, de que 

maneira podemos contribuir para sua aprendizagem, pode favorecer um diálogo 

                                                           
110

 No sistema de avaliação da aprendizagem escolar são realizadas 3 avaliações a cada unidade. Uma 

prova geral que funciona como uma espécie de simulado de cada disciplina com questões objetivas 

valendo 3 pontos. A prova com questões subjetivas e objetivas equivale a 5 pontos e 2 pontos são 

atribuídos aos trabalhos e participação dos estudantes. (Fonte: entrevistas. Acervo da pesquisadora.) 
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importante para promoção de sua permanência com participação e desenvolvimento da 

aprendizagem no espaço escolar:  

 
Educar, ensinar, é colocar alguém em presença de certos elementos da 

cultura a fim de que ele deles se nutra, que ele os incorpore à sua 

substância, que ele construa sua identidade intelectual e pessoal em 

função deles. Ora, um tal projeto repousa, necessariamente, num 

momento ou noutro, sobre uma concepção seletiva e normativa da 

cultura (FORQUIN, 1993, p. 168).  

 

 

Garantir condições de participação de todos os estudantes na cultura e currículo 

escolar é uma boa oportunidade para falarmos de práticas de inclusão escolar no âmbito 

da sala de aula e da gestão, afinal:  

 

O grau e tipo de saber que os indivíduos logram nas instituições 

escolares, sancionado e legitimado por elas, têm consequências no 

nível de seu desenvolvimento pessoal, em suas relações sociais e, mais 

concretamente, no status que esse indivíduo possa conseguir dentro da 

estrutura profissional de seu contexto (SACRISTÁN, 2000, p. 20). 

 

 

Atentar para a não permissividade, antes a proposição da participação indistinta 

dos estudantes, desde que lhes sejam garantidas condições de acesso ao currículo 

escolar, foi um dos diálogos caros à Escola Estadual Despertar e que, por isso, tornou-se 

conteúdo recorrente nos encontros do GCEI. Com base no que discutimos neste diálogo, 

consideramos suas contribuições sobre a necessária mudança de atitude frente ao outro, 

a fim de que atitudes paternalistas não se tornem a tônica dos discursos e práticas no 

contexto da escolarização de estudantes com deficiência. No outro extremo, 

desconsiderar as necessidades desses estudantes ao ponto de invisibilizá-los no contexto 

escolar também não corresponde às práticas que se pretendem inclusivas. Doravante 

discorreremos sobre esse importante diálogo.  

 

 

4.6 Diálogo 05: A invisibilidade da deficiência intelectual na sala de aula
111

 

                                                           
111

Para se ter um diagnóstico definitivo, segundo a Classificação Internacional de Doenças, na sua 10a. 

revisão (CID-10, 1993), deve-se observar um nível reduzido de funcionamento intelectual, o que resultará 

em capacidade diminuída para se adaptar às exigências diárias do contexto social normal. O Manual de 

Diagnóstico e Estatística da Associação Norte-Americana de Psiquiatria – DSM-IV-TR (2003), muito 

embora destaque uma etiologia orgânica, adiciona critérios funcionais e psicométricos na caracterização 

da deficiência intelectual, enfatizando os aspectos funcionais, ao definir e especificar áreas de conduta 

adaptativa como parte dos critérios diagnósticos. Essa definição orienta na verificação do funcionamento 

intelectual significativamente inferior à média dos déficits ou comprometimentos concomitantes ao 

funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas: comunicação, cuidados pessoais, vida 
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 No trecho do Diário de campo exposto no seguimento é possível questionar o 

papel do estudante Felipe, que apresenta Deficiência Intelectual (DI), no contexto da 

sala de aula: 

 

O estudante Felipe está com o caderno aberto. Senta-se ao 

lado de um colega e apoia o braço em sua carteira. O 

colega faz a atividade e ele copia. Em determinado 

momento para de copiar e olhando para trás sorri para 

mim, ao que respondo com outro sorriso. Depois se volta 

para frente e continua a copiar (Diário de campo da 

pesquisadora, 17/6/2013. Aula de Língua Portuguesa. 

Conteúdo: interpretação de texto e substantivo. 6º ano C). 

 

 A cópia do colega seria indício de um trabalho colaborativo? De que forma 

Felipe pode ser convidado ao pensamento/participação? Quanto mais rotineira a prática, 

quanto menor margem de participação, mais difícil a problematização da inclusão de 

estudantes com deficiência. Eles permanecem velados. 

 

Após explicação do conteúdo os estudantes começam a 

fazer a atividade no livro. Felipe, estudante com 

deficiência intelectual, sentado no fundo da sala, 

permanece com o livro aberto, porém não responde a 

atividade. Espera que os colegas façam para copiar (Diário 

de campo da pesquisadora, 8/8/2013. Aula de História. 

Conteúdo: Império Romano. 6º ano C). 

 

Para Forquin (1993) a compreensão do currículo como uma construção 

institucional atravessada de conflitos, relações de poder e elementos ideológicos não 

significa estar restrito a convenções arbitrárias ou de puros efeitos ideológicos. Mais 

uma vez, os valores culturais, aqueles disseminados por meio da organização 

pedagógica, também se fazem presente, a ponto de invisibilizarmos alguns estudantes, 

no sentido de não enxergarmos suas necessidades. 

A própria disposição das carteiras na organização da sala no 6º ano C nos chama 

a atenção. A sala é organizada por meio de carteiras enfileiradas. À frente da sala se 

                                                                                                                                                                          
doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos da comunidade, independência, habilidades 

acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança (CARDOZO; SOARES, 2011).  No contexto das políticas 

públicas de inclusão brasileiras, as definições e uso de classificações devem ser contextualizados, não se 

esgotando na mera especificação ou categorização atribuída a um quadro de deficiência, transtorno, 

distúrbio, síndrome ou aptidão. Considera-se que as pessoas se modificam continuamente, transformando 

o contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a 

situação de exclusão, reforçando a importância dos ambientes heterogêneos para a promoção da 

aprendizagem de todos os alunos (BRASIL, 2008). 
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sentam os estudantes com deficiência, exceto aqueles que possuem DI. Em princípio, 

tomamos por base a interpretação de que para os que se sentam à frente (alunos com 

surdez, baixa visão e deficiência física) torna-se necessária a aproximação para melhor 

condução de sua aprendizagem e participação. No caso da baixa visão, justifica-se pela 

necessidade de melhor visualização do quadro. Quanto à surdez, parece cumprir a 

recomendação de falar de frente para a estudante a fim de facilitar uma possível leitura 

labial. E, finalmente, para o estudante com deficiência física, o fato de  a sala ser estreita 

e dificultar a mobilidade desse estudante contribui para localização de sua cadeira de 

rodas, bem à frente da turma. Entretanto, estudantes com DI não participam da primeira 

fila da turma.  

Ao versar sobre a visibilidade, Goffman (1988), em sua riqueza de exemplos, 

discorre: 

Quando um estigma é imediatamente perceptível, permanece a 

questão de se saber até que ponto ele interfere com o fluxo da 

interação. Por exemplo, numa reunião de negócios ninguém que esteja 

sentado numa cadeira de rodas passará despercebido. Ao redor da 

mesa de conferência, entretanto, seu defeito pode ser relativamente 

ignorado. Por outro lado, um participante que tenha dificuldades de 

fala, o que, de um certo modo, é uma situação muito menos 

desvantajosa do que a de uma pessoa presa a uma cadeira de rodas, 

dificilmente poderá abrir a boca sem destruir a indiferença que seu 

defeito poderia suscitar e, toda a vez que o fizer, causará um certo 

mal-estar nos demais (GOFFMAN, 1988, p. 59). 
 

 

O fato de os estudantes com DI se localizarem com os demais colegas também 

parece diluir as preocupações e/ou direcionamentos das suas necessidades. Embora para 

aqueles com outras deficiências não existam grandes intervenções em função de suas 

especificidades, de algum modo, os professores se dirigem a esses estudantes 

questionando sobre o seu entendimento e requerendo sua participação. Já para os 

estudantes com deficiência intelectual esses direcionamentos praticamente inexistem.  

Com a afirmação não desconsideramos o fato de a prática educativa ser fértil de 

diferentes significados. Também não descartamos a complexidade do planejamento e 

prática docentes, afinal:  

 

Nem é preciso recordar que os melhores planejamentos, por mais 

necessários que sejam, podem “cair no vazio” e frustrar 

completamente seu objetivo, ao se passar do modelo teórico à sua 

aplicação com alunos concretos, que são sempre imprevisíveis em 

suas reações, e por isso nunca se pode prever exatamente como vão 

receber e pôr em prática aquilo que foi elaborado para eles 

(MEIRIEU, 2005, p.132). 
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A organização de uma aula com todas as escolhas e manejo da prática educativa 

ilustra as formas de diálogo com a deficiência no espaço escolar sendo moldadas em 

contato com esses estudantes. No tocante às especificidades de estudantes com DI, a 

não aproximação a esses alunos também se faz representar por meio da fala de um 

professor num dos encontros de formação continuada de nossa pesquisa: 

 

Olha, na minha sala, na sala do 6º ano C parece que tem 

um aluno mental, com deficiência mental, sabe? Só que 

ninguém me avisou que esse aluno tem problema, assim, a 

deficiência mental, então eu acho que eu acabei “pegando 

pesado” com ele. Na verdade ele só fica rindo e eu achava 

que era descaso dele, mas só depois eu soube que ele tem 

esse problema, mas eu acho então que ele necessitava de 

uma mudança no currículo, porque não dá pra acompanhar 

do jeito que tá (Diário de campo da pesquisadora. GCEI - 

25/6/2013. Relato do professor de História: Miguel). 

 

As discussões estabelecidas no GCEI trouxeram à tona a evidente invisibilidade 

da deficiência intelectual a ponto de um dos docentes admitir que sequer sabia da 

existência de um estudante com essa deficiência, reconhecendo-o apenas no meio do 

ano letivo. Conforme defendemos, conhecer os estudantes tem de ser um conteúdo 

transversalizador do currículo, porém o aspecto havia sido negligenciado no contexto da 

Escola Estadual Despertar. Existe, porém, uma preocupação quanto à aprendizagem 

desse estudante, haja vista sua alusão à necessidade de uma flexibilidade curricular. A 

mesma situação foi descrita por uma de nossas colaboradoras: 

 

O professor Miguel relata que não sabia que um aluno 

tinha deficiência intelectual e foi “muito cruel” com ele. 

Preocupado, questiona se as provas dele não poderiam ser 

diferentes (Diário de campo das colaboradoras, 25/6/2013. 

Registro da estudante Cláudia). 

 

 

Os professores sabem da função da escola quanto ao desenvolvimento e 

aprendizagem de seus estudantes, eles “sabem que não é porque a palavra „escola‟ está 

escrita na fachada do prédio onde ingressam todas as manhãs que a „Escola‟ se cria 

espontaneamente em seu interior” (MEIRIEU, 2005, p. 30). De fato, a escola ocupa 

papel importante no desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes através daquilo 

que ensina e veicula por meio de suas estratégias didáticas e organizativas. 
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Um dos episódios registrados com o estudante Felipe nos ajuda a compreender 

seu entendimento e senso de humor: 

 

Na aula da professora Paula, os estudantes descreviam 

personagens famosos para que os demais adivinhassem. 

Um estudante descreveu o jogador Neymar. A intérprete 

de Libras Diná aproveitou e ensinou o sinal de Neymar 

(mão em y balançando). Durante a descrição do jogador, 

um dos estudantes dá a dica que ele tem uma mulher. Os 

colegas riem e um deles diz: “é óbvio!”. Felipe cutuca o 

colega ao lado e diz: “ele podia ter duas!” (Diário de 

campo da pesquisadora, 8/8/2013. Aula da professora de 

Língua Portuguesa: Paula. Conteúdo: adjetivos).  

 

Na situação descrita, Felipe não apresentou um personagem, porém seu 

comentário demonstra nitidamente sua percepção e entendimento de informações 

veiculadas socialmente dos jogadores como “mulherengos”. Ajudar Felipe a sair da 

condição de não participação nas atividades escolares e mero copista é um desafio da 

escola. Sua deficiência não é restritiva de sua capacidade, encontrar meios para garantir 

sua participação é um dos diálogos a ser incorporado pela Escola Estadual Despertar.  

Ao terem ignoradas suas necessidades, estudantes com deficiência intelectual 

passam a externar sua presença nas aulas na forma de descompromisso, ou aparente 

indisciplina: 

O estudante com DI permanece rindo. De vez em quando 

copia algo do quadro, mas não responde. Ri muito e a todo 

momento se distrai. Costuma jogar bolinhas de papel nos 

colegas e também a tirar folha do caderno. Parece anotar o 

que o professor escreve, mas depois embola o papel e o 

arremessa na sala (Diário de campo da pesquisadora, 

7/8/2013. 6º ano C. Aula do professor de matemática Ivo. 

Conteúdo: Propriedades da Divisão.).  

 

 

Pensar a inclusão escolar de estudantes com DI, a fim de que participem do 

Currículo Escolar, ainda nos representa um grande desafio. Em trabalho acerca de 

estudantes com deficiência intelectual, autoras constataram que: 

 

As tentativas de modificação na estrutura curricular observadas 

consistiam, de maneira geral, em pequenos ajustes com o intuito de 

“facilitar” a tarefa, o que acabava por minimizar as possibilidades de 

aprendizagem mais complexas. As atividades apresentadas para esses 

alunos, geralmente diferenciadas do restante da classe, eram, na maior 

parte das vezes, tarefas elementares, como recortar, colar, pintar, 
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copiar – atividades que não favoreciam o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas mais elaboradas, necessárias para a construção 

de conceitos científicos, que envolvem conhecimentos abstratos 

(GLAT; PLETSCH, 2011, p. 135) 

 

No contexto da Escola Estadual Despertar as ações não partiam da minimização 

das atividades, mas de certa “indiferença” à presença dessa deficiência. Com os 

professores problematizamos a invisibilidade dos estudantes com deficiência intelectual, 

chamando a atenção para a necessidade de subsidiar sua aprendizagem no contexto 

escolar.  

 

A pesquisadora então explicou a diferença entre doença 

mental e deficiência mental. Em seguida perguntou aos 

professores sobre a participação do estudante Felipe. O 

professor Miguel disse que na outra escola a presença do 

estudante com DI demandava uma atenção diferenciada 

para as avaliações, mas que até então não havia 

flexibilizado nenhuma atividade para inclusão de Felipe. A 

pesquisadora falou sobre o encontro em que falaria apenas 

sobre a deficiência intelectual (Diário de campo das 

colaboradoras, 9 de julho de 2013. Registro da estudante 

Cláudia).  

 

Com base em Vygotsky (1988; 1997), discutimos a respeito da pessoa com 

deficiência e o fato de não poder ser considerada uma pessoa menos desenvolvida, 

senão como alguém que se desenvolve de maneira diferenciada. Essa condição 

pressupõe o fato de não poder ser comparada em relação aos demais estudantes. 

Também lembramos sobre a importância em não ignorar seu desenvolvimento como 

singular e único a ser acompanhado sob o ponto de vista qualitativo e não quantitativo, 

como erroneamente presumíamos: 

 
[...] O objeto focalizado não era compreendido numericamente, senão 

o “o outro modo” de desenvolver-se, a “peculiaridade qualitativa” 

desse desenvolvimento que se traduz pela especificidade da estrutura 

orgânica e psicológica do indivíduo, e pela especificidade do tipo de 

desenvolvimento e de personalidade que nesse caso se desenvolve de 

maneira qualitativamente distinta (VYGOTSKY, 1997, p. 11). 

 

 

Não atribuir as dificuldades aos indivíduos é assumir a aprendizagem por vias 

distintas, algumas nem sempre valorizadas e/ou oportunizadas em nossas práticas. Ao 

identificar a necessidade de uma visão qualitativa a respeito das participações sobre 

esses estudantes, o diálogo sobre a invisibilidade da deficiência intelectual provocou um 
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movimento na SRMs. Os professores de SRMs passaram a procurar os professores das 

classes comuns para discutir formas de participação desses estudantes durante as aulas e 

avaliações. A realização do encontro “Problematizar nossas próprias práticas: a inclusão 

de estudantes com deficiência intelectual em foco” também contribuiu para que os 

professores e a intérprete de Libras entendessem a necessidade de aprofundamento de 

estudos nessa área.  

Nesse diálogo vimos que a compreensão da deficiência intelectual sob o ponto 

de vista das condições sociais e culturais, e não apenas patológicas como já explicitado 

em nossa tese, constituiu um convite para entender a participação de Felipe não 

circunscrita a sua (in)capacidade, mas ao conjunto de condições promotoras de sua 

aprendizagem, principalmente o acesso ao currículo escolar. Com os participantes, 

discutimos sobre a necessidade de desafiar estudantes com DI a participarem do 

currículo escolar comum aos demais estudantes, o que, de algum modo, denota que a 

convivência com estudantes com deficiência no contexto escolar não foram/são 

suficientes para garantir a almejada inclusão escolar como discorreremos em nosso 

próximo diálogo.  

 

4.7 Diálogo 06: Conviver não é suficiente para incluir estudantes com deficiência 

 

A presença do estudante com deficiência por si só não garante o conhecimento 

sobre como lidar com suas especificidades, porém se abrir ao contato com esse 

estudante pode favorecer a busca por esse conhecimento. Para Sampaio e Sampaio 

(2009, p. 152): 

 

Na verdade, conviver com a diversidade na escola exige do 

professor novos posicionamentos, não só no plano pedagógico, 

mas, igualmente, no ético. Eis o grande desafio para um projeto 

possível de inclusão numa escola que tem ainda enormes tarefas 

a cumprir para atender à sua missão de ensinar com qualidade a 

todos. 

 

De fato, a convivência perpassa posicionamentos pedagógicos e éticos. Nas 

interações estabelecidas entre estudantes com e sem deficiência nas turmas observadas, 

bem como em situações extraclasse: recreio, na porta da escola, ou em eventos 

realizados fora da escola, a exemplo do dia do Sarau Literário, os estudantes sem 

deficiência costumam ajudar os colegas com deficiência. Naturalmente empurram a 
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cadeira de rodas, emprestam seus materiais, permitem a proximidade com colegas em 

situação de dificuldades ao ser incentivados pelos professores, compram merenda e 

auxiliam ao ditar textos para estudantes com baixa visão
112

. Numa das observações 

realizadas, a turma do 6º ano C desfrutava de uma aula vaga. Os alunos conversavam no 

pátio quando me aproximei. O trecho extraído do Diário de campo da pesquisadora 

ilustra a importância dessas interações: 

 

A estudante surda ao me ver correu em minha direção e 

me abraçou. Travei um pequeno diálogo em Libras. 

Cumprimentei dando bom dia e perguntei como tinha sido 

o fim de semana. Questionei se ela tinha irmãos. Ela disse 

que sim. Em seguida perguntei se alguém da escola sabia 

Libras. Ela informou então que uma das funcionárias da 

escola conversava com ela em Libras. Enquanto 

conversava apontava a funcionária e me conduzia até ela. 

Conversei com a Agente de Serviços Gerais. A 

funcionária informou ser estudante do Curso de Pedagogia 

de uma Faculdade particular do município onde havia 

aprendido noções de Libras e, além disso, disse ter contato 

com estudantes surdos. Voltei a conversar com a estudante 

surda e rapidamente o restante da turma se aproximou. 

Estavam curiosos para aprenderem os sinais. Com a ajuda 

da surda ensinei o que me foi perguntado (cumprimentos, 

numerais, dias da semana, idade, nome...). Expliquei 

porque éramos reconhecidos por sinais. Em seguida os 

colegas pediram para que ela fornecesse os seus sinais. A 

menina sorria e “batizava” os colegas a partir de suas 

características mais evidentes. Um dos alunos disse que a 

língua do surdo era muito difícil, então eu disse à surda o 

que ele havia dito, fazendo o sinal de difícil. Quando os 

colegas viram o sinal de difícil perguntaram qual era 

aquele sinal. Ao saberem do que se tratava disseram 

alegres “ah! É isso que ela fica fazendo o tempo todo na 

aula, dizendo que tá difícil!” (Diário de campo da 

pesquisadora, 9/6/2013). 
 

 

A euforia dos estudantes ao aprenderem um pouco sobre o “mundo” ainda 

desconhecido da colega surda movimentou bastante a turma para a necessidade de 

aprender Libras. Nesse episódio e em outros descritos em nosso Diário de Campo, tais 

como:  

                                                           
112

 Essas situações foram identificadas junto aos estudantes com deficiência na turma C do 6º ano. No 9º 

ano C, sala na qual estudam Gabriela, Lauricéia, Jerônimo e Raimundo não foram identificadas as 

mesmas interações.   
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A intérprete de Libras Diná chega com um uniforme do 

curso de Pedagogia. Os estudantes dizem: “olha! Ela é 

pedagoga! Outro estudante responde: “quem? A que 

ensina a muda? Diná retruca: “Quem é mudo aqui na 

sala?” Um estudante corrige: “ela é deficiente!”. Uma 

outra estudante diz: “não ela não é muda, não! Porque eu 

acho que ela podia falar. O outro colega diz: “ mas como 

ela vai falar se ela é surda? A intérprete de Libras diz: ela 

é surda, não muda! (Diário de campo da pesquisadora, 

20/9/2013). 
 

Para entrega dos gabaritos das provas aos estudantes da 

turma, o professor requisita ajuda de Luís Carlos 

(estudante com deficiência física). Um colega interroga: 

“Como é que ele vai entregar professor? O professor 

parece não ouvir a pergunta. Enquanto isso, Luís Carlos 

chama os colegas nominalmente para entrega dos 

gabaritos (Diário de campo da pesquisadora, 9/5/2013. 

Aula do professor de Educação Física: João). 

 

Uma estudante que sempre acompanha a estudante surda 

levanta-se e se utiliza da datilologia para se comunicar 

com ela. Passa a informação de que no intervalo elas vão 

continuar o assunto de que estavam falando (Diário de 

campo da pesquisadora, 24/5/2013. Aula da professora de 

Inglês: Bete).  

 

Uma estudante retirou-se da sala. A estudante surda 

mostrou ao professor (apontando). O professor então 

responde: “ela foi ao banheiro!”. Outra estudante explica 

ao professor como se diz em Libras ir ao banheiro e água. 

O professor reproduz os sinais! (Diário de campo da 

pesquisadora, 10/6/2013. Aula do professor de 

Matemática: Ivo).  

 

Enquanto a quadra não fica pronta, Luís Carlos é levado 

com a ajuda de 2 colegas que espontaneamente o carregam 

em sua cadeira de rodas (Diário de campo da 

pesquisadora, 7/8/2013. Aula do professor de Educação 

Física: João).  

 

Logo em seguida passa a ditar o conteúdo para Gabriela. 

Como de costume, Gabriela demora para copiar. O 

professor Paulo dita outro parágrafo. Ela pergunta se deve 

saltar uma linha. A colega ao lado, então se disponibiliza a 

ajudá-la (Diário de campo da pesquisadora, 19/9/2013. 

Aula do professor de Geografia: Paulo). 
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Nessas e em outras situações, notamos uma disposição da turma para entender 

como se comportar frente aos colegas com deficiência, algo que acreditamos ser 

extremamente positivo na inclusão desses estudantes, principalmente considerando o 

fato de os estudantes com deficiência se agruparem numa só turma e terem uma maior 

probabilidade de isolamento entre os seus próprios pares deficientes. Este último 

aspecto pôde ser identificado em especial nos estudantes cegos, os quais dentro e fora 

das salas costumam conversar ou fazer atividades apenas com colegas cegos, salvo 

quando necessitam da ajuda de um colega não cego. Nossos dados nos encaminham ao 

reconhecimento de que conviver não garante a consolidação da proposta de inclusão 

escolar: 

 

A inclusão apresenta-se como uma proposta adequada para a 

comunidade escolar, que se mostra disposta ao contato com as 

diferenças, porém não necessariamente satisfatória para aqueles que, 

tendo necessidades especiais, necessitam de uma série de condições 

que, na maioria dos casos, não têm sido propiciadas pela escola 

(LACERDA, 2006, p.166) 

 

No tocante à intervenção pedagógica com respeito à inclusão da estudante surda 

no primeiro semestre não identificamos do ponto de vista da organização curricular 

qualquer alteração no planejamento docente, ou na promoção de sua interação com os 

demais estudantes. Também não havia clareza se as informações passadas eram 

assimiladas pela estudante. Como dissemos inicialmente, a Escola Estadual Despertar 

não dispunha de tradutor intérprete de Libras. Professores e estudantes desconheciam a 

língua como também apresentavam conhecimentos superficiais acerca da surdez. 

Preocupava o seu baixo rendimento nas avaliações e não participação nas organizações 

pedagógicas. 

Ademais, a inclusão do estudante surdo não se resolve com a garantia da 

presença da intérprete de Libras: 

 

A presença de um intérprete de língua de sinais em sala de aula pode 

minimizar alguns aspectos deste problema, em geral, favorecendo uma 

melhor aprendizagem de conteúdos acadêmicos pelo aluno, que teria 

ao menos acesso (se conhecesse a língua de sinais, ou pudesse adquiri-

la) aos conteúdos trabalhados. Todavia, este aluno continua inserido 

em um ambiente pensado e organizado para alunos ouvintes 

(LACERDA, 2006, p. 177).  

 

 

 As observações realizadas na turma da estudante Joana e as falas dos professores 

sobre seu desconhecimento acerca da surdez indicavam um abandono pedagógico as 
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suas principais necessidades, em especial as relacionadas à linguagem (DIAS, 2012). 

Em decorrência, eram limitadas as condições de interação e comunicação da estudante, 

privada de grande parte dos conhecimentos trabalhados com os demais estudantes da 

turma.  

 As dificuldades da Escola Estadual Despertar também se expressavam na 

concepção da inclusão escolar tida do ponto de vista das adaptações físicas: 

 

Então, eu me sinto aceito do ponto de vista dos 

professores, eu acho que nós conseguimos criar uma 

cultura de que os professores tem que ditar, hoje todos os 

professores ditam para os meninos, né? O problema esteja 

na forma, talvez os alunos tenham reclamado da forma de 

ditar, ou os professores tenham reclamado de que tenham 

de ditar, mas nós não temos esse problema aqui de que o 

professor não dita, né? Então pro aluno cego já é um 

grande avanço, né? Que nós recebemos uma reclamação, 

de uma escola aí, que a professora de história não estava 

querendo ditar pra o menino com baixa-visão. O menino 

no 6º ano, então nós não temos esse problema aqui, os 

professores aceitaram bem, os professores, falam a áudio-

descrição, falam, essas adaptações, né? Mandam pra gente 

algumas atividades a professora, por exemplo, de 

português, tem mandado alguns exercícios, pra gente 

passar pros cegos, é, enfim, eu acho que essa cultura que a 

gente tá criando aqui né, já se construiu aí essa rampa, já 

botou corrimão nas escolas. Jean estava querendo comprar 

as placas em braile, eu acho que essa cultura é muito 

positiva (Entrevista, professor da SRMs Pablo. 

5/11/2013). 

 

 

Com efeito, embora a Educação Especial na perspectiva inclusiva seja discutida 

em diferentes âmbitos acadêmicos, esse é ainda um conteúdo novo, notadamente para os 

professores do 6º ao 9º ano, cujas formações correspondem a diferentes licenciaturas, 

principalmente dos professores com maior tempo de formação e serviço na docência.  

Outras situações estavam diluídas no cotidiano da escola e os professores sequer 

atentavam para isso. Um caso gritante era o de Luís Carlos, estudante com deficiência 

física, usuário de cadeira de rodas e, devido à falta de adaptação física do banheiro, não 

o utilizava. Perguntei aos professores se viam Gabriel indo ao banheiro, os professores 

silenciaram. Apenas a professora de Língua Portuguesa, Paula, relatou que um dia ele 

necessitou. “Eu o conduzi ao banheiro dos professores, abri a porta e ele disse: „agora é 
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comigo!‟” (Fala da professora de Língua Portuguesa: Paula. Encontro do GCEI. 

26/9/2013). 

 

Luís Carlos perto da rampa, sorria. Pergunto: o que achou? 

Ele explica que ficou muito melhor [Nesse momento 

recordo os registros dele sendo carregado pelos colegas]. 

Pergunto sobre o que mais faltava na escola para garantir 

sua acessibilidade. Ele diz que outra rampa para ir da 

quadra para a parte de areia no fundo da Escola Estadual 

Despertar. Questiono sobre o banheiro. Ele é um menino 

desenrolado. Diz que não gosta de ir ao banheiro da escola 

e que prefere ir em casa. “No banheiro eu vou só! “E aqui 

na escola, como você faz?” Ele responde: “quando eu fui 

eu me virei!” Pergunto: “e se tivesse uma barra de ferro?” 

Ele responde: “aí seria melhor, porque eu poderia me 

apoiar” (Diário de campo da pesquisadora, 8/8/2013. 6º 

ano C, aula do professor de Educação Física: João).  

 

 

O professor de matemática, Ivo, quando questionado acerca dos pontos positivos 

já existentes na escola e que favorecem a inclusão dos estudantes com deficiência e o 

que falta, respondeu: 

 

Tem outras coisas que podem melhorar! Aí eu pergunto, 

será que o estudante com determinada deficiência ele pode 

se locomover em qualquer parte da escola, né, em 

qualquer parte da escola? E tudo isso ainda não reparei 

com mais detalhes... (Entrevista, professor de Matemática: 

Ivo, 29/11/2013). 

 

Conviver com estudantes com deficiência [ou qualquer estudante] sem refletir 

sobre as práticas desenvolvidas não nos prepara para auxiliá-los ou poupá-los de 

situações constrangedoras. A constatação contrapõe o argumento da coordenadora 

pedagógica, Marli: 

Então de qualquer forma vai melhorando o nosso 

aprendizado e verificando que as pessoas têm muito 

preconceito quando as pessoas têm algum tipo de 

limitação. E aqui como tem vários tipos de limitação,  

você vai convivendo e vai vendo que é uma coisa 

supernatural. É só questão de você saber conviver e lidar 

com as, com as diferenças! (Entrevista, coordenadora 

pedagógica do turno Matutino, Marli. 19/11/2013). 
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A convivência é parte importante para a inclusão escolar, porém precisa ter 

qualidade nas trocas e aprendizagens no espaço escolar. Caso contrário, por si só, ela 

não quebra as barreiras de acesso físico ou à aprendizagem.  

 

Nossos estudos, assim como os de outros pesquisadores, mostram 

claramente que a grande dificuldade para a inclusão escolar é garantir 

o desenvolvimento acadêmico dos alunos especiais no contexto da 

turma comum, e não a interação social com seus pares (GLAT; 

PLETSCH, 2011, p. 86).  

 

A interação social de que nos falam as autoras, aqui denominada de convivência, 

não é suficiente para promover condições de participação no currículo escolar. Embora 

o coordenador pedagógico geral reconhecesse um clima de acolhimento da escola, eram 

evidentes as dificuldades de a Escola Estadual Despertar qualificar a natureza das 

relações entre estudantes com e sem deficiência: 

 

É, o que tem aqui de, que pode ajudar é a receptividade, 

né, a escola está aberta e isso já é uma boa, os professores 

já estão é vamos dizer assim, já num ritmo que já estão, 

vamos dizer assim, familiarizado com uma clientela 

diferenciada, né? (Entrevista, coordenador pedagógico 

Júnior, 5/11/2013). 

 

 

Tal familiarização não se fazia evidente nas interações dos estudantes dentro e 

fora da sala, quando os estudantes cegos eram puxados para atravessar o pátio escolar, 

por exemplo. Sob nosso ponto de vista, incluir um estudante com deficiência é um 

ato/concepção imbricada de mudanças. Mudar nos exige compromisso, e, muitas vezes 

levados pelo comodismo, nem sempre nos permitimos. É necessário também sair do 

plano das boas intenções e, numa ação coletiva, (re)pensar as condições de acesso ao 

conhecimento e cultura escolar por quaisquer estudantes (GLAT; PLETSCH, 2011).  

 

4.8 Diálogo 07: A inclusão que é para Gabriela, Jerônimo, Raimundo [...] Como 

ficam os demais estudantes da Escola Estadual Despertar? 

 

 

Escolhemos um registro do Diário de Campo que evidenciasse dificuldades não 

exclusivas de estudantes com deficiência com o intuito de esclarecer o cotidiano da sala 

de aula: 

 



238 

 

Eu me aproximo de Felipe para saber como ele está na 

escola. Ele diz que compreendeu o assunto de matemática. 

Pergunto quando é que o número é divisível por 2. Ele 

responde “quando for par”. Outros colegas de Felipe se 

aproximam. E por 3 ? Ninguém responde. Felipe sorri. 

Pergunto aos demais “Quando é que o número é divisível 

por 3? Um dos estudantes diz: “27”. Eu digo: “ah, então 

27 é divisível por 3? Eles acenam que sim. Insisto “mas 

qual o porquê de 27 ser divisível por 3? Silêncio. Um dos 

estudantes recorre ao caderno, meio ressabiado. Eu digo 

“pode olhar!” Ele diz não saber, então eu digo: “a soma de 

2+7 quanto dá?” Eles dizem: “9”. Pergunto: “9 pode 

dividir por 3 sem sobrar resto?” “Sim!” Eles respondem 

em uníssono. Então todo número cuja a soma dos 

algarismos for um número divisível por 3 é divisível, é 

isso mesmo? Todos acenando a cabeça que sim (Diário de 

Campo da pesquisadora. Aula do professor Ivo. 20 de 

setembro de 2013. 6º Ano C). 

 

Parece-nos, então, que a revisão de metodologias para fazer os conteúdos 

acessíveis a todos os estudantes é assunto recorrente para prática de muitos professores. 

É a fala do professor Ivo que nos faz pensar sobre as dificuldades não restritas aos 

estudantes com deficiência: 

 

Isso leva muito em conta, principalmente, eu digo assim 

na minha disciplina, assim, principalmente matemática, 

independente de, é assim, dum aluno que tenha 

deficiência, ou não, eu, eu ainda vejo que uma ferramenta 

básica, esses alunos não quando, já que eu dou aula no, a 

minha primeira série do ano fundamental é o 6º ano, já que 

eu não ensino as séries anteriores, eu vejo que a 

ferramenta básica que falta é a tabuada, por incrível que 

pareça, então tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais 

difícil quando o aluno vem do 5º ano pra o 6º com essa 

deficiência, então o que que eu posso dizer, o que que 

facilitaria a vida, independente, se ele viesse já pro 6º ano 

com essa tabuada. As 4 operações. Pode ter certeza! Que a 

dificuldade maior de qualquer aluno em matemática 

começa nas 4 operações, se ele tiver dificuldade nessas 

operações, ele vai ter dificuldade na matemática em si 

(Entrevista, professor de Matemática: Ivo, 29/11/2013). 

 

 

 Com essa constatação, começamos este diálogo com a Escola Estadual 

Despertar. 
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Na aula de História o professor escreve no quadro: século 

XX. Os estudantes não entendem o que representa o X em 

século. O professor diz: “X é 10 em algarismo romano!” 

Um dos estudantes leva um tempo para descobrir o que 

significa XVII. Parece ser a primeira vez que contempla 

este conteúdo, ou se atentou para ele, embora esteja no 6º 

ano. (Diário de campo da pesquisadora, 2/10/2013. Aula 

de História, professor Miguel. 6º ano C. Conteúdo: 

Império Romano). 

 

 

Embora o desconhecimento de determinados conteúdos fosse ponto comum à 

escolarização dos demais estudantes, a Escola Estadual Despertar ainda não havia 

refletido sobre a necessidade de (re)visitar suas práticas pedagógicas em atendimento a 

quaisquer estudantes. Ainscow (2001), ao rememorar sua experiência no trato da 

formação docente em educação especial, apresenta a importante conclusão de que seus 

trabalhos anteriores centraram-se na justificativa para não aprendizagem do próprio 

déficit de pessoas com deficiência, e não das condições de trabalho com essas pessoas:  

 

Comecei a perceber que grande parte dos meus trabalhos anteriores 

tinham como base na afirmação de que estas dificuldades eram em 

decorrência de um alto grau de fatores internos da criança. Costumava 

desconsiderar as explicações causais que poderiam ser encontrados em 

processos contextuais externos ao aluno. Além disso, observei que o 

cenário atual continua sem indagar as organizações e as práticas das 

escolas normais, uma vez que essas escolas acreditam que suas 

práticas sejam adequadas para a maioria das crianças. Em outras 

palavras, o fornecimento de educação especial tende a confirmar a 

hipótese de que essas dificuldades se devem à medida que surgem 

crianças especiais, o que se torna uma justificativa para a manutenção 

do status quo da escola (AINSCOWN, 2001, p. 48 ).
113

 

 

 

Embora os professores da Escola Estadual Despertar não atribuíssem às 

dificuldades de participação a deficiência propriamente dita, de maneira geral as 

especificidades dos estudantes eram negligenciadas. No encontro do GCEI realizado no 

dia 31 de maio de 2013, no qual trabalhamos concepções acerca da deficiência por meio 

de frases distribuídas e problematizadas pelos participantes, propositadamente 
                                                           
113

 Comencé a darme cuenta de que gran parte de mis trabajos anteriores se había basado em el supuesto 

de que estas dificuldades se debían em um grado muy alto a factores internos del niño. Tendía a 

prescindir de la consideración de explicaciones causales que pudieran radicar em procesos contextuales, 

externos al alumno. Más aún, empecé a percatarme de que esta perspectiva sigue sin cuestionar la 

organización y la práctica de las escuelas ordinárias, ya que se supone que resultan adecuadas para la 

inmensa mayoria de los niños. Em otras palavras, la provisión de educación especial tende a confirmar el 

supuesto de que las dificultades surgen en las escuelas porque algunos niños son especiales, lo que se 

convierte em uma justificación para el mantenimiento del statu quo del centro escolar (AINSCOWN, 

2001, p. 48). 
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compartilhamos a seguinte afirmação “Trabalhos em grupo podem auxiliar o 

desenvolvimento de determinadas atividades porque possibilitam a troca de 

conhecimentos e informações de estudantes com ritmos e aprendizagens diferenciados”. 

Na discussão da frase, os professores, no total 18 professores participantes (nesse dia, 

atipicamente, todos no turno matutino) concordaram enfatizando o fato de os estudantes 

aprenderem mais com as trocas.  

Começamos, então, a refletir com os professores o porquê de trabalharmos 

pouco em grupo, afinal, nossas observações comprovaram poucos episódios de 

trabalhos coletivos, embora os estudantes apreciassem tal metodologia: 

 

O professor trabalhava o Império Romano. Iniciou a aula 

às 7:10 fazendo a chamada. Logo em seguida orientou aos 

estudantes que abrissem os livros e fizessem a leitura e 

posterior atividade. Sugeriu para que se agrupassem em 

duplas a fim de lerem e resolverem a atividade. Em 

seguida comunicou que se dividiria a fim de atender a 

outra turma que estava sem professor. Os estudantes 

lentamente começam a transformar as duplas em pequenos 

grupos. Nesse momento, mesmo com a ausência do 

professor, não se dispersam. Há um bom nível de 

envolvimento na atividade proposta (Diário de campo da 

pesquisadora. 9º ano C. 9/8/2013, aula de História, 

professor Miguel). 

 

 

 Pelas próprias justificativas, encaminhamo-nos a identificar as dificuldades dos 

professores do 6º ao 9º ano, pois os do 2º ao 5º ano
114

 o faziam com mais frequência na 

organização de seu trabalho pedagógico.  

Discutimos com os professores de que forma a utilização de trabalhos 

colaborativos seria positiva, mesmo a despeito de suas dificuldades, em especial o curto 

espaço de tempo. Aos poucos, concordávamos sobre a necessidade de promover as 

condições de participação. A experiência com a estudante surda exemplifica a diferença 

em reconhecer suas especificidades e garantir sua participação: 

 

Na aula sobre adjetivo os estudantes deveriam descrever 

as características físicas de um personagem famoso, para 

que os demais adivinhassem de quem se tratava. Chegou a 

vez da estudante surda. Ela pela primeira vez vai à frente 

para uma participação. Em Libras ela diz: “é magra, 

bonita, de olhos azuis, cabelos loiros. Tem filha, é alta e 

                                                           
114

 O 1º ano não era um ano/série contemplada no quadro da Escola Estadual Despertar. 
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apresentadora.” A intérprete de Libras traduz as 

informações. Os estudantes se interessam para aprender o 

sinal de magra. A estudante demonstra muita satisfação na 

apresentação da atividade (Diário de campo da 

pesquisadora, 8/8/2013. Aula da professora de Língua 

Portuguesa: Paula. Conteúdo: adjetivo). 

 

Ao final da aula, indaguei se havia gostado da atividade. Ela explicou que, 

apesar da vergonha, tinha sido muito bom. Nesse caso, entretanto, a mudança se deu 

pela presença da intérprete de Libras; de qualquer modo, fica nítido que as dificuldades 

não estavam na estudante, mas na ausência das condições de acesso ao Currículo 

Escolar. Embora não seja suficiente para a inclusão de estudantes surdos, no contexto de 

nossa investigação, a presença da intérprete de Libras garantiu um melhor acesso aos 

conteúdos curriculares e pôde facilitar e ampliar a participação da estudante surda nas 

aulas.  

O diálogo com a intérprete de Libras Diná
115

 nos remonta aos nossos desafios: 

 

Joana teve dificuldade para entender interjeição, você viu? 

Sim! E vi que você pediu ajuda à professora. 

Pois é! E foi muito legal, porque a própria professora 

Paula reconheceu que é difícil! (Diário de campo da 

pesquisadora, 20/9/2013). 

 

 Uma das professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, professora Dalva, 

pediu para que visitássemos a sua sala a fim de ver de perto algumas das dificuldades de 

seus estudantes. Embora não houvesse registro de matrícula de estudante com 

deficiência em sua turma, ao estreitarmos as relações pessoais no âmbito do GCEI e 

conquistar a presença dos professores deste segmento de ensino, aceitamos o convite. 

Com o registro, endossamos a importância da participação de todos os professores nos 

diálogos construídos, alargando a discussão para todos os estudantes: 

 

Após o intervalo adentrei a turma da professora Dalva. Era 

nítida a divisão que fazia. Do lado direito da sala, 

estudantes enfileirados acompanhavam a explicação do 4º 

ano. Ao lado esquerdo, estudantes com dificuldades 

agrupados em uma mesa. Em processo de alfabetização, a 

professora explorava a leitura de histórias colocadas em 

papel sulfite. A professora para nos apresentar a 
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 A intérprete é estudante do sétimo período do Curso de Pedagogia. Essa formação ajuda a entender seu 

olhar e intervenções no contexto da Escola Estadual Despertar.  
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dificuldade da criança, pede pra que ele leia a palavra 

macaco (de uma das histórias). O estudante silencia. A 

professora insiste: vamos lá? M e A? e o estudante 

responde: meia! (Rs) (Diário de campo da pesquisadora, 

28/8/2013. Aula da professora do 4º ano do EF: Dalva. 

Conteúdo: Leitura). 

 

O conhecimento sobre processos de alfabetização, por exemplo, é um conteúdo 

importante para os professores, independente de terem ou não estudantes com 

deficiência em suas salas. Tal conhecimento também constitui um requisito importante 

para o acesso ao conhecimento curricular do 6º ao 9º ano. Embora o GCEI não tivesse o 

caráter de discutir temáticas como estas, com os professores e a intérprete de Libras, 

refletimos sobre a importância de determinados conhecimentos a qualquer professor e 

sua compreensão das possibilidades de pessoas com deficiência como fator de 

enriquecimento e diversificação de sua prática pedagógica. A própria forma como 

organizávamos o GCEI era problematizada, ou tomada como exemplo pelos 

professores: 

 

Quando você me mostrou os slides pra ver se a gente já 

tinha trabalhado, falei que não, mas quando chegou na 

charge, eu disse: sim! Trabalhar as imagens marcam muito 

mais! (Diário de campo da pesquisadora. Encontro de 

Reposição. 23/9/2013. Fala da profa. da SRMs: Raquel). 

 

 

Na opinião do coordenador pedagógico geral, Júnior, o trabalho com estudantes 

com deficiência enriqueceria o ensino oferecido aos demais estudantes: 

 

Porque na verdade a proposta é que o conteúdo ele seja, o 

conteúdo do deficiente ou da pessoa com necessidade 

especial, possa ser um conteúdo que também seja utilizado 

pelos outros, né? Conteúdo que possa é... a forma didática, 

os meios eles possam servir não só pra aquela pessoa com 

deficiência, inclusive os meninos aprendem até muito mais 

quando aquela metodologia especial né, aplicada pra a 

transmissão do conteúdo facilita até pra os demais é, 

obterem a percepção, né? Daquilo que quer ser 

apresentado pra eles. (Entrevista, Coordenador 

pedagógico: Júnior. 5/11/2013). 

 

Quando questionada acerca dos pontos positivos e negativos no trabalho com 

estudantes com deficiência, a professora Bete se posiciona: 
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O que seria positivo, o que seria negativo? O positivo é 

sempre você trabalhar com o diferente porque você, na 

universidade quer queira quer não, embora tenha né, hoje 

em dia essa preocupação com a educação especial, a gente 

sempre espera aquela turma perfeita, né? E quando não é 

perfeita, mas que depois você consegue lidar com aquilo 

ali, transpor as barreiras daquilo ali, é muito gratificante. 

Então assim o ponto positivo é trabalhar com a diferença 

mesmo na sala de aula, com as questões que são 

diferentes. E o diferente assim, a gente tá falando do aluno 

com necessidade especial, mas o diferente também é 

aquele aluno tímido demais, é aquele aluno que é falante 

demais que chega a atrapalhar, entendeu? Então todo 

mundo tem alguma coisa que tem alguma dificuldade, né, 

inclusive as necessidades especiais! Então, assim eu posso 

conseguir! Pra gente conseguir driblar essas coisas e fazer 

o melhor pra todo aluno (Entrevista, professora de Língua 

Inglesa: Bete, 19/11/2013).  

 

 

Para o professor de Educação Física, Geraldo, isso representa fator de 

enriquecimento: 

Os demais alunos também, também são beneficiados, né? 

Porque no caso da, pensando na deficiência visual, é, o 

que se precisa são de detalhamentos das  informações, né? 

De situações, e, assim: quanto mais detalhado, quanto 

mais informações forem passadas pra eles, fica, creio eu 

que fica mais fácil pra eles assimilarem, quanto mais 

detalhado for (Entrevista, professor de Educação Física: 

Geraldo, 5/11/2013).  

 

Quanto à participação dos estudantes com deficiência, o reconhecimento da 

criação de estratégias próprias para tentar entender o que lhes é perguntado a fim de 

“driblar” os processos avaliativos e corresponder ao que é exigido pela/na escola foi 

visível no contexto investigado, como afirma Forquin(1993, p. 90-91) 

 

No contexto dos códigos seriais a avaliação efetua-se geralmente 

segundo critérios altamente explícitos e repousa sobre um leque bem 

definido de conhecimentos e de competências: sabe-se 

antecipadamente o que são uma boa e uma má respostas, um bom e 

um mau desempenhos.  

 

Da mesma forma, outros estudantes, embora não tenham deficiência, ansiavam 

por mudanças nas práticas de diferentes professores. Como vimos, (re) visitar nossas 

práticas pedagógicas ainda se constitui como um grande desafio e para isso não é 

necessário ter um estudante com deficiência em classe: 
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Eu vejo o despertar da criatividade por parte do professor, 

né? Porque ele precisa... Como ele precisa criar estratégias 

pra explicar um determinado conteúdo pros alunos isso, eu 

acho que aguça mais a criatividade e deixa o professor 

assim mais, é, um pouco mais apto a superar algumas 

dificuldades, alguma adversidade né? Em outra situação 

mesmo que não envolva alunos com deficiência, é a 

capacidade de fazer analogias, por exemplo, é isso eu vejo 

que isso ajuda. É, também assim e outra coisa ver o 

resultado disso, vê que aquela estratégia que criou, que 

você... As vezes é um simples, é a utilização de um 

simples objeto do cotidiano que você pegar explicar e 

perceber que o aluno aprendeu, pegar uma avaliação do 

aluno ele  e ver que tá tudo correto, você fazer uma 

pergunta e aluno responder, isso também é bem 

gratificante é bem positivo (Entrevista, professor de 

Educação Física: Geraldo. 5/11/2013). 

 

Adensar os diálogos para os demais estudantes da Escola Estadual Despertar nos 

foi imperativo nas atividades desenvolvidas no GCEI. Tendo como foco o currículo 

escolar, entender a deficiência sob novos olhares nos trouxe a possibilidade de falar das 

práticas curriculares da escola e as sutilezas ao respeitarmos às especificidades de 

diferentes estudantes, numa postura curiosa do sair de si e conhecer outros modos de 

promover suas condições de aprendizagem. “Esta mudança na forma de pensar é vista 

na crença de que as modificações metodológicas e organizativas efetuadas para os 

alunos que lidam com dificuldades, podem beneficiar, em determinadas condições, a 

todas as crianças.” (AINSCOW, 2001, p. 112).
116

 

De fato, no presente diálogo asseguramos a importância da discussão curricular 

e das situações advindas do contato com estudantes com deficiência para toda a escola, 

sem incorrer numa discussão polarizada, ou circunstancial de um debate eminentemente 

necessário a outros estudantes (GLAT; PLETSCH, 2011). As análises apresentadas, 

portanto, podem e devem ser consideradas em outros contextos de investigação, a fim 

de favorecer processos educacionais para todo e qualquer estudante. Além disso, a 

investigação sobre a articulação entre os setores e funções a ser desempenhadas na 

escola, denotam o teor do nosso próximo diálogo como apresentado no seguimento. 

Analisar o currículo da Escola Estadual Despertar, oportunizou-nos ampliar nossas 
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Este cambio de forma de pensar se basa em la creencia de que los cambios metodológicos y 

organizativos efectuados em respuesta a los alumnos que experimentan dificultades pueden beneficiar, en 

determinadas condiciones, a todos los niños y niñas (AINSCOW, 2001, p. 112). 
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discussões e (re)visitar práticas aparentemente desarticuladas de nosso objeto de estudo, 

porém notavelmente determinantes e caras à discussão curricular.  

 

 

4.9 Diálogo 08: A (In)definição de papéis e suas implicações para/no currículo 

escolar  

 

Os diálogos construídos com a Escola Estadual Despertar nos permitiu analisar a 

(in) definição de papéis no âmbito das práticas pedagógicas desenvolvidas. Este aspecto 

trouxe implicações para a forma como a escola adquiriu, ou não, autonomia para refletir 

sobre sua própria prática, e, consequentemente, para a maneira de organizar o currículo 

escolar e contemplar especificidades de diferentes estudantes. 

Duas dimensões da prática pedagógica presentes na escola, a Sala de Recursos 

Multifuncionais inaugurada no ano de 2012 e a Coordenação Pedagógica
117

, não 

desempenhavam com clareza suas respectivas funções e, obviamente, dificultavam a 

conquista da independência necessária à própria escola nas práticas e discussões de 

temas tão caros à educação, como os concernentes ao nosso objeto de estudo. 

Assumir e/ou desempenhar funções no contexto escolar perpassa a organização 

do currículo, especialmente quando falamos das condições de participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, pois num campo de lutas e de relações de 

poder, determinadas ausências ou indefinições podem ser nocivas à prática curricular 

construída na escola. A complexidade inerente ao currículo escolar apresenta 

implicações na forma como a escola se organiza coletivamente para refletir e tomar 

decisões importantes: 

 

Do ponto de vista dos professores, a consideração social de sua 

profissionalização é básica por múltiplas razões. O professor que atua 

individualmente não tem controle sobre certas variáveis de 

organização escolar, que são competência da coletividade ou de 

órgãos de direção, das quais depende o exercício de uma certa 

metodologia ou um estilo educativo. O horário escolar, o uso de 

determinados meios nas escolas, a escolha de material didático ou 

livros-texto, a criação de um ambiente coerente, o estabelecimento de 

normas coletivas para os alunos, a existência de um clima de 

participação democrática nas escolas, a organização de atividades 

                                                           
117

 Conforme vimos defendendo, essas funções e outras do contexto escolar precisam de merecida análise 

no âmbito da discussão curricular. Tomamo-las como parte importante de nossos achados, porém não 

ignoramos que essa discussão abranja outras funções e espaços da Escola Estadual Despertar, como a 

Sala de Leitura e a Sala de Multimídia. Embora esse tenha sido o recorte escolhido em função dos dados 

mais emergentes da pesquisa, não desconsideramos a importância em ampliar a discussão realizada no 

presente diálogo.    
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curriculares e extracurriculares etc. exigem decisões coletivas de todo 

o professorado (SACRISTÁN, 2000, p. 196).  

 

De fato, a dimensão coletiva do fazer pedagógico é aspecto importante e não 

deve ser negligenciada no âmbito escolar, contudo identificamos uma tendência à 

individualização nos professos pedagógicos da Escola Estadual Despertar. No ano de 

2013, a coordenação pedagógica da Escola Estadual Despertar esteve representada por 

três professores, dois responsáveis pela articulação pedagógica em seus respectivos 

turnos e um pela coordenação pedagógica geral nos turnos matutino e vespertino. As 

fragilidades no campo de atuação de coordenação pedagógica chamaram a nossa 

atenção desde o início da pesquisa, conforme constatamos em nosso Diário de campo: 

 

A escola começa a se abrir a minha chegada. Ao entrar na 

Sala de Recursos, o coordenador pedagógico Júnior, me 

recebe com alegria. Esclareço mais uma vez os motivos da 

pesquisa e (re)afirmo a necessidade de disponibilização de 

uma carga horária maior para os encontros do GCEI. O 

coordenador demonstra preocupação com esta carga 

horária, visto que para os professores conseguirem a 

certificação do estado, segundo ele, é necessária a 

comprovação mínima de 80 horas. Aproveitei para falar 

um pouco acerca da importância do coordenador 

pedagógico e do professor da SRMs, funções associadas 

em sua carga horária. O professor ouve atentamente, 

depois dialogamos sobre o PPP e as intenções da pesquisa 

em problematizá-lo com base nas experiências docentes 

em contato com estudantes com deficiência em classes 

comuns de ensino (Diário de campo da pesquisadora, 

1/4/2013). 

 

Durante a reunião com o coordenador, Júnior e a vice 

diretora, Priscila, a vice-diretora diz: “Júnior! Isso aqui é 

com você! Você precisa acompanhar a construção do PPP 

na escola. É claro que é necessário a participação de todos, 

mas você dará os primeiros passos e mesmo com a saída 

da pesquisadora, vai ter que fortalecer a formação 

continuada!” (Diário de campo da pesquisadora, 

12/9/2013. Reunião na Escola Estadual Despertar). 

 

A ausência do protagonismo da coordenação pedagógica passou a permear as 

discussões do GCEI: “Em seguida as discussões transitaram pela falta de realização de 

reuniões, principalmente para falar da situação dos estudantes no que diz respeito à 
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avaliação” (Diário de campo da pesquisadora, 16/9/2013. Encontro de Reposição do 

GCEI).  

Identificamos uma evidente dificuldade na troca de informações e/ou na 

condução da proposta pedagógica da escola. As coisas estavam soltas, desconexas. 

Inexistia um direcionamento dessa proposta com seus participantes e por diversas vezes 

ações pendentes não eram sistematizadas ao ponto de prejudicar estudantes e os 

próprios professores. Esse foi um dado delicado e tanto a função da coordenação 

pedagógica, quanto a da SRMs, evidenciadas nos diálogos do GCEI, exigiram de nós 

uma intervenção, uma forma de apresentar essa devolutiva aos professores responsáveis 

por essas atuações. No dia 17 de setembro de 2013 realizamos, então, uma reunião. 

Participaram desse encontro o coordenador pedagógico, Júnior, o professor da SRMs, 

Pablo, e a coordenadora pedagógica do turno vespertino, professora Viviane.  

 

Embora tivesse que adentrar conteúdos e áreas 

melindradas como o não desempenho, ou falta de 

esclarecimento acerca das funções de cada representante 

escolar, esse era/é um conteúdo importante e que 

atravessava/atravessa os encontros do GCEI. Cheguei a 

expressar com o coordenador Júnior que o assunto pulsava 

como ebulição em uma panela de água coberta com a 

tampa mexendo. Em seguida esclareci que a função do 

coordenador pedagógico e do professor de SRMs se 

perdiam na estrutura da organização escolar, refletindo-se 

na ausência de uma proposta pedagógica de conhecimento 

da própria escola. Falei por exemplo, que embora 

estivéssemos em setembro, ainda tínhamos professores 

que desconheciam o sistema de avaliação da escola e que 

conversas e orientações dadas aos professores não podiam 

acontecer informalmente e individualmente, mas antes de 

forma organizada e sempre registrada. A própria 

coordenadora do vespertino, Viviane, afirmou que também 

desconhecia essa organização. Veio à tona também a 

necessidade de reuniões com o corpo docente e com pais 

de estudantes para tratar sobre o desenvolvimento e 

participação de seus filhos. Falamos sobre as regalias dos 

estudantes com deficiência e o verdadeiro papel da SRMs 

para o desenvolvimento de sua autonomia. Senti naquele 

momento que a Escola Estadual Despertar não estava 

pronta para minha saída e talvez não estivesse, haja vista 

que não se tratava da (não) conclusão da pesquisa, mas da 

lacuna na figura da coordenação pedagógica (Diário de 

campo da pesquisadora, 17/9/2013. Reunião na Sala de 

Recursos Multifuncionais).  
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Em outro trecho, a confusão de papéis, ou a transferência das ações de 

coordenação pedagógica para a pesquisadora foi evidenciada: 

 

O professor Miguel afirma que já conversou com o pai de 

Marivaldo, estudante com deficiência intelectual do 6º ano 

C que deixou de frequentar a escola, para ir à escola 

conversar comigo. Em outro momento, o mesmo professor 

solicita para que eu participe do Conselho de classe. Esses 

e outros pedidos me fazem crer na lacuna no trato das 

questões pedagógicas da Escola Estadual Despertar 

(Diário de campo da pesquisadora, 9/10/2013. Pátio). 

 

Mesmo considerando tardia a iniciativa da gestão pedagógica, o coordenador 

pedagógico, Júnior, agendou uma reunião para falar sobre o processo de avaliação e as 

especificidades de estudantes com deficiência. O encontro ocorreu no dia 24 de 

setembro de 2013.  

A experiência formativa construída no GCEI impulsionava e era impulsionada 

por assuntos latentes no âmbito da organização do currículo escolar. Os professores 

estavam mais atentos. Cobravam, da escola e dos seus sujeitos, o desempenho de suas 

funções. Passaram a argumentar sobre a precisão de reuniões e o desenvolvimento de 

pautas. Era explícita a necessidade de sair da não sistematização e/ou informalidade da 

função, para a exercer nos diálogos permanentes com a Escola Estadual Despertar. De 

forma nítida, os amadurecimentos reflexivos do GCEI e do próprio movimento interno 

dos sujeitos da escola, ao se sentirem desafiados a lidar com grupos cada vez mais 

heterogêneos, conclamavam o desempenho de cada função no contexto escolar. Por seu 

turno,  

 

[...] A equipe gestora precisa articular o processo da educação 

inclusiva, oportunizar a integração entre todos os envolvidos no 

processo educativo, estabelecer relações e interrelações entre toda 

comunidade escolar e contemplar todos os educandos, considerando 

suas diferenças individuais e ressaltando as suas potencialidades 

(AZEVEDO; CUNHA, 2008, p. 67). 

 

 

Assumir o compromisso com a inclusão escolar de estudantes com deficiência 

supõe o redimensionamento das práticas instituídas no contexto escolar. Não queremos 

dizer com os apontamentos apresentados até aqui que o coordenador pedagógico é 

responsável por resolver todos os desafios implícitos à inclusão escolar: 
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A função do coordenador pedagógico traz em si a ilusão de que o CP, 

por si só, seria um elemento deflagrador de grandes modificações na 

escola. No entanto, seu campo de atuação está diretamente ligado ao 

contexto das políticas públicas para a educação, às características de 

organização e de estruturação do sistema educacional e à rede de 

relações escolares. Somente a partir da articulação dessas instâncias é 

que o CP poderá definir o campo de forças com o qual irá construir 

seu espaço de atuação (ALVES, 2006, p. 100). 

 

 

Embora reconheçamos os limites da função, não desconsiderávamos a 

importância do seu desempenho no cerne das práticas instituídas na Escola Estadual 

Despertar. Também não ignoramos o fato de que a função do coordenador muitas vezes 

se desvia do seu espectro de atuação, ao se aproximar do cumprimento de normas “[...] 

de organização da rotina, de administração dos espaços, mais ele se afasta de realizar 

tarefas pedagógicas, mais ele parece adequar-se ao que dele é esperado” (ALVES, 2006, 

p. 100), contudo, com as devidas proporções, não identificamos nas práticas observadas 

na Escola Estadual Despertaro desempenho e alcance de ações no contexto da inclusão 

escolar.  

Para Vioto e Vitaliano (2012, p. 14): 

 

[...] acreditamos que o gestor pedagógico é um dos profissionais que 

se destaca no contexto educacional inclusivo, em consequência do 

papel que exerce, na medida em que cabe a ele planejar e organizar a 

escola, de forma que esta atenda as NEE dos alunos que ali se 

encontram. Logo, é imprescindível que o gestor pedagógico se 

conscientize da importância de se prover uma escola inclusiva e de 

promover ações que viabilize esta proposta, mesmo porque, todos que 

compõem a comunidade escolar, estarão se espelhando em suas ações. 

 

 

Nas práticas observadas, o planejamento escolar não era acompanhado pela 

coordenação pedagógica. Os professores desfrutavam de certa autonomia para (não) 

desenvolvê-lo. A coordenadora pedagógica Viviane assim se posiciona com relação à 

gestão pedagógica da Escola Estadual Despertar: 

 

De anos anteriores, que eu cheguei em 2006. De anos 

anteriores tinha um guia com aquelas folhas com objetivo 

conteúdo pra anotarem, então eles iniciavam aqui, até aqui 

mesmo. Não sei se era na sala de vídeo aqui, eles já 

rascunhavam algumas coisas e muitas vezes não dava 

tempo, eles terminavam em casa e trazia todo esse 

planejamento pra gente, né? Todo registrado, o bimestre. 

O anual já demorava mais pra eles trazerem, né? Aí tinha 
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que ficar cobrando pra que eles trouxessem e tal, mas 

assim, realmente esse ano isso não aconteceu da gente ter 

uma reunião pra planejar e eles listarem lá conteúdos e 

objetivos e tal! Planejar, isso aí... não tá! Eu até converso 

com Júnior, não tá acontecendo.  “Júnior como é que a 

gente vai fazer um trabalho interdisciplinar se o professor 

não faz o planejamento em conjunto dentro da escola?” E 

até essas questões de adaptação curricular pra esses 

alunos, cada um fazendo em casa e trazendo não dá 

também pra socializar com outro professor, né? Pensar: ah 

eu preciso disso, isso aqui é importante pra adaptação! 

(Entrevista, Coordenadora pedagógica: Viviane, 

19/11/2013).  

 

 

As dificuldades apresentadas pela coordenadora Viviane também eram 

reconhecidas pelo próprio coordenador Júnior ao avaliar as dificuldades em assegurar 

um planejamento condizente com as especificidades das turmas da Escola Estadual 

Despertar: 

Se falar agora em planejamento, falta um planejamento, 

um planejamento realmente curricular, um planejamento 

específico que atenda a mentalidade, né? Dessas crianças 

que não foram desenvolvidas de forma tão, vamos dizer, 

tão facilitada como quem enxerga, como quem ouve, né? 

Como quem tem as possibilidades, então esse currículo aí, 

ele ainda está sendo uma busca, ele não tem sido assim um 

planejamento delineado, não tem! É e isso aí é importante, 

pra que ele possa realmente aprender, né? Essa parte do 

currículo (Entrevista, Coordenador pedagógico: Júnior. 

5/11/2013).  

 

 

Também há evidências das dificuldades em conquistar momentos de partilha e 

reflexão sobre a própria organização do trabalho pedagógico:  

 

Hum, eles se, dizem que precisam de ajuda, mas eles irem, 

buscarem essa ajuda não é muito comum, não. É, eles 

entregam mais o material pra que possa ser modificado, 

agora sentar pra planejar uma aula? (Pausa) Isso não é 

comum, não”(Entrevista, Coordenador pedagógico: 

Júnior. 5/11/2013). 

 

A iniciativa para estruturar um mecanismo de produção e acompanhamento ao 

planejamento pedagógico e avaliações na Escola Estadual Despertar permanecia numa 

zona flutuante no âmbito do currículo escolar. Nem o coordenador geral Júnior, nem as 

coordenadoras dos turnos matutino e vespertino, Viviane e Marli, assumiam a tarefa no 
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exercício de suas funções. Para Glat e Pletsch (2011, p. 126), esse é um aspecto 

importante a ser analisado e, conforme suas pesquisas referentes ao cotidiano escolar: 

 

Além de questões de ordem conceitual e até mesmo subjetivas, a falta 

de interação e planejamento conjunto, notada em grande parte dos 

casos, representa um obstáculo para a efetivação da proposta e, 

consequentemente, para o desenvolvimento acadêmico dos alunos.  

 

Com base no que apresentamos, nosso argumento consiste em: ao se lançar a 

proposta de inclusão escolar, lacunas no trato da organização da proposta curricular da 

escola necessitam de enfrentamento, pois, como dissemos, tal proposta deve alcançar 

todos os níveis e participações dos sujeitos envolvidos, afinal 

 

a educação inclusiva significa um novo modelo de escola em que é 

possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os 

mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são 

substituídos por procedimentos de identificação e remoção das 

barreiras para a aprendizagem. Para tornar-se inclusiva a escola 

precisa formar seus professores e equipe de gestão, e rever formas de 

interação vigentes entre todos os segmentos que a compõem e que 

nela interferem, precisa realimentar sua estrutura, organização, seu 

projeto político pedagógico, seus recursos didáticos, metodologias e 

estratégias de ensino, bem como suas práticas avaliativas. A proposta 

de educação inclusiva implica, portanto, um processo de 

reestruturação de todos os aspectos constitutivos da escola, 

envolvendo a gestão de cada unidade e os próprios sistemas 

educacionais (GLAT; 2007, p. 16. Grifos nossos).  

 

As ações voltadas à inclusão escolar necessitam de mudanças na organização da 

gestão e das práticas pedagógicas de cada escola e, como grifamos, nas intervenções 

entre todos os participantes. Essa dinâmica defendida na Escola Estadual Despertar não 

se fez necessária apenas por ter a matrícula de estudantes com deficiência. 

Evidentemente, tal organização é importante às formas organizativas do trabalho 

pedagógico em atenção às peculiaridades de quaisquer estudantes. 

Na fala do professor Júnior, ao ser questionado acerca da importância da 

pesquisa, encontramos indícios sobre a necessidade de mudança para garantia do projeto 

formativo da escola: 

 

Eu, é a minha opinião é positiva. Acredito que a, a 

pesquisa ela trouxe conhecimento para os professores e 

abriu mais a guarda deles, né? Ajudou a eles a cederem 

um pouco mais, terem mais abertura pra conversar, pra 

discutir sobre o assunto, pra pensar mais sobre isso que, 
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era difícil né? Sentar pra todo mundo conversar, refletir 

sobre essas coisas e a inclusão ela foi muito beneficiada 

com essa pesquisa, porque trouxe oportunidade dos 

professores terem um contato maior com documentos 

oficiais. Também fizeram dinâmicas, né? Aprenderam, 

tiveram conteúdo, conhecimento sobre deficiência e eles, 

realmente, serviu pra eles mudarem até um pouco a 

mentalidade da cultura deles, né? Porque tava um pouco 

distante e eu acho que aproximou mais e trouxe esse valor 

pra escola, trouxe esse pontapé inicial que eu espero que 

não pare, né? O desejo que não pare essa formação que 

começou com essa pesquisa, a escola queria isso, a 

pesquisadora estava aqui e deu certo!  (Entrevista, 

Coordenador pedagógico: Júnior. 5/11/2013). 

 

A construção da proposta de formação da Escola Estadual Despertar dependia, 

em boa parte, da atuação do coordenador pedagógico e da articulação entre os diferentes 

sujeitos envolvidos com a inclusão escolar, em especial, no planejamento das atividades 

de forma coletiva e participativa. Assumir a formação continuada como 

responsabilidade da própria escola permanecia um desafio, porém, o reconhecimento de 

sua necessidade já se fazia expressivo nas falas dos professores: 

 

Eu achei muito importante esse trabalho da escola 

justamente porque você tá trabalhando justamente a área 

que a escola faz, inclusão de todas a modalidades, então 

você abriu um leque muito grande, mostrou algumas 

coisas que eu, as pessoas não sabiam trabalhar nem 

identificar, e você trouxe a realidade e abriu o leque de 

opções pra ter outro olhar sobre esses alunos, entendeu? 

Então eu acho que o seu trabalho de pesquisa foi muito 

importante pra escola, e a partir dele a gente vai solicitar 

abrir novos caminhos pra continuar com esse mesmo 

processo de formação. Porque como a gente tem muitos, 

são vários alunos e a tendência é entrar mais alunos agora, 

em 2014 de outras formas também de deficiência, então a 

gente tem que tá preparado de todas as formas, tanto 

prático, é como academicamente pra poder tratar e cuidar 

desses alunos da melhor forma possível! Eu creio que seu 

trabalho só veio abrir uma nova etapa pra Escola Estadual 

Despertar, entendeu? (Entrevista, coordenadora 

pedagógica: Marli. 19/11/2013).  

 

 

A professora Marli fala na abertura de uma nova etapa para a escola. Embora 

não conseguissem, ou não envidassem esforços na garantia desse projeto, os professores 
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e a intérprete da Escola Estadual Despertar reconheciam sua necessidade para favorecer 

a revisão de suas práticas.  

Além do papel da coordenação pedagógica, a (não) relação entre a Sala de 

Recursos Multifuncionais e a sala comum e a própria (in) definição da função deste 

apoio no contexto da escola também eram assuntos latentes nos diálogos do GCEI. 

Compreendemos a discussão acerca dos estudantes com deficiência como 

responsabilidade da escola e não de determinados professores, com esclarecimentos 

sobre o apoio especializado em articulação com o ensino comum, contudo os 

professores da Escola Estadual Despertar ainda não haviam sido informados sobre a 

proposta da SRMs e suas contribuições ao trabalho pedagógico desenvolvido: 

 

No encontro, o coordenador pedagógico, professor Júnior, 

expressou que além da localização próxima a uma 

Instituição Especializada em deficiência visual, o fato de 

possuir uma Sala de Recursos Multifuncionais na própria 

escola contribuía para a procura de matrícula por 

estudantes com deficiência. Os professores, então, 

começaram a apresentar vários questionamentos. Havia 

muitas dúvidas acerca da função da SRMS, então 

apresentamos a finalidade e organização do trabalho nesta 

Sala. Aos poucos os professores foram entendendo como 

deveria ser a dinâmica de trabalho da SRMs e 

confrontavam com o trabalho desenvolvido na Escola 

Estadual Despertar. “Ah! Agora eu comecei a entender o 

funcionamento da Sala de Recursos. É pra todo estudante 

com deficiência! (Diário de campo da pesquisadora, fala 

da professora do ensino fundamental I: Dalva. Encontro 

do GCEI, 31/5/2013).  

 

No ano de desenvolvimento da pesquisa trabalharam na SRMs o professor 

Júnior, também coordenador pedagógico da Escola Estadual Despertar, o professor 

Pablo e a professora Raquel. A chegada da professora Raquel à escola acontece apenas 

em julho no ano de 2013. Até então, trabalhavam Júnior e Pablo, dois professores com 

deficiência visual. O destaque à deficiência se faz importante, haja vista seus 

conhecimentos tanto pessoais quanto profissionais se restringirem à deficiência visual, 

mais especificamente ao conhecimento do braile para/na adaptação de materiais. 

Ademais, numa visão cartesiana, há o predomínio da relação unívoca, se cego, deve 

trabalhar com o Atendimento Educacional Especializado na área da deficiência visual. 

A presença dos dois professores, portanto, é emblemática para (re) pensarmos nossas 

concepções acerca da deficiência e os papéis predeterminados no contexto social.  
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A designação dos professores para o AEE acabou por delimitar os atendimentos 

das SRMs tão somente para os estudantes com deficiência visual. Apenas com a 

chegada da professora Raquel e as provocações dos professores no GCEI, foi possível 

iniciar os atendimentos para os demais estudantes:  

 

Mas, é, enquanto professor, é, eu acho que ser deficiente 

visual, para dar aula pra outras pessoas com deficiência 

visual, é eu acho que tem coisas que nós que somos cegos 

conseguimos explicar de forma mais coerente pros 

meninos, né? Algumas coisas sim, outras coisas não. E me 

assusta, não sei se a palavra seria assusta, ou me traz um 

desafio, é pensar na deficiência intelectual. E até mesmo 

na surdez, né? São dois campos do conhecimento que eu 

vejo assim com muita (se estendendo e fazendo uma 

pausa) apreensão, mesmo. De como eu enquanto cego, é, 

vou possibilitar a esse aluno com deficiência intelectual, o 

aprendizado, né? Nós temos aqui uma aluna na sala é, que 

ela, Raquel, nós sentamos e Raquel preparou uma 

atividade pra ela e eu, pra aplicar a atividade, eu tive que 

imprimir em braile, eu tive que fazer toda uma sistemática 

né? Que o professor vidente, ele não tinha que fazer, né, 

ele precisava, se ele tivesse com aquela atividade em tinta, 

ele já ia aplicar, mas eu não, eu tive que, eu disse não, se 

eu, só com essa atividade em tinta, eu sabendo que a 

aluna, é, tem dificuldade de leitura, eu não vou conseguir 

aplicar isso pra ela, de forma adequada. Então eu tive que 

sentar e imprimir em braile. Tá até aqui em cima da mesa 

(Entrevista, professor da SRMs Pablo, 5/11/2013). 

 

Aos poucos, a escola passa a conclamar a necessidade da articulação da SRMs 

com as classes comuns:  

 

Olha, como pra mim ainda está no início, eu quero que a 

Sala Multifuncional me ajude mais, eu preciso (com 

ênfase) saber quais são todas as atribuições para que eu 

como professora possa pedir ajuda realmente, eu quero 

saber mais, que eles me ajudem mais, pra eu poder 

trabalhar melhor! (Entrevista, professora de Ciências 

Nora, 8/11/2013).  

 

Tem sido um, assim uma atuação muito boa, né, tem  

Raquel que tem agora, o Júnior, até, também cego né, e ele 

tem, esse pessoal tem procurado nos ajudar dentro da 

possibilidade dele. Como tudo é muito novo, é muito 

recente, também nós não conhecemos tudo que eles tem, e 

aí falta, essa ignorância, é do que se dispõe do que se pode 

fazer é que nos deixa um pouco assim não tão ligados a 
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sala, mas que é uma, tem um potencial muito bom, um 

pessoal muito bom e com certeza com o passar do tempo 

só tende a crescer essa colaboração (Entrevista, professor 

de História, Miguel. 5/11/2013). 

 

Eu conheço, né? Eu sei da existência da sala, é na minha 

sala propriamente dita eu não tenho nenhum aluno com 

laudo, né? E eu acredito sim que para o próximo ano, a 

gente ainda tá ajustando essas questões, com a chegada de 

Raquel né, na escola... a gente não sabe se a intérprete 

ainda vai continuar no próximo ano, eu acredito que para o 

ano possa haver um trabalho mais interligado mesmo, né, 

os professores da sala de aula com os professores da Sala 

de Recursos, né? (Entrevista, professora do 3º ano Elke. 

5/12/2013). 
 

 Além da desarticulação com as classes comuns, a constatação dos 

atendimentos se restringirem aos estudantes com deficiência visual era evidente na fala 

dos professores. Constatação similar pode ser observada em Jordão (2013, p. 102):  

 

Os alunos público-alvo da educação especial estão na escola regular, 

os professores que lhe dão suporte e os recursos, bem ou mal, também 

estão lá alocados, entretanto, o isolamento não se rompe. Ao 

direcionar a atenção somente para os processos individuais, para o 

atendimento às necessidades específicas desses alunos e para a 

organização dos recursos adaptados para tal, a SRM parece ter se 

deslocado dos processos de escolarização.  

 

 

 Na Escola Estadual Despertar os encaminhamentos realizados para a SRMs 

também denotavam, como já dissemos, uma desarticulação com a sala comum e eram 

sempre da ordem de adaptações físicas: 

 

 

Há! Mas acredito que pouca. Poderia ter mais articulação, 

mas, por exemplo, no caso dos deficientes, é, visuais a 

professora de religião trouxe um material pra ser 

escaneado. Acredito que pouca, poderia ter mais, assim, é 

uma articulação maior dos professores com a SRMs. É, 

mas, por exemplo, a professora de ensino religioso, é 

deixou material pra poder escanear e passar para os alunos 

com deficiência visual e os professores procuram, mas 

assim, não tem uma articulação diz assim: eu tenho um 

aluno, eu acho que ele tem um problema, mas não tem 

uma continuidade (Entrevista, professora da SRMs 

Raquel, 5/11/2013). 
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É, hum, no meu, é no caso da minha disciplina, né? Sim, é 

quando... Às vezes eu passo, quando eu tenho muitos 

textos, os textos são mais extensos, eu passo pra eles, eles 

transcrevem lá pro braile e repassam pros alunos, isso 

ajuda, mas agora com, é com o computador, isso facilitou 

e, não, assim, pelo menos eu não precisei mais utilizar 

esse recurso, mas eu vejo que em algumas outras 

disciplinas, é ajuda, né, ajuda, as vezes alguns materiais, 

eles, eles conseguem ajudar os outros professores 

(Entrevista, professor de Educação Física, Geraldo. 

5/11/2013).  
 

 

O Plano Nacional de Educação (2014) no tocante à educação especial assegura 

como uma de suas estratégias: garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a 

exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. Embora a 

tarefa seja grandiosa demais para se efetivar na figura de um professor apenas e por isso 

avaliada como inviável: “Isso implica, certamente, que o professor deve ser capacitado 

para trabalhar com alunos com diferentes condições – o que, realisticamente, é pouco 

viável” (GLAT; PLETSCH, 2011, p. 25), a garantia do diálogo na Escola Estadual 

Despertar se fez pela via de melhor utilizar o espaço, como reivindicação própria de 

seus representantes. Os próprios professores da SRMs reconhecem o distanciamento: 

 

 

É, eu concordo com Raquel, assim a articulação ela 

acontece, mas ela deveria ocorrer mais, você sentar, 

você... Nós não temos tempo de sentar com os professores, 

e ver o que o aluno com deficiência tá se, como é que ele 

tá nas disciplinas, enfim, é eu vejo como muita 

dificuldade, nisso. Há, eu acho que a articulação sabe uma 

coisa, uma coisa mais, mais burocrática? Ah! Eu vou 

pegar a prova, vou mandar pros meninos de sala de 

recurso, no caso deficiente visual, eles vão fazer áudio 

descrição, vai fazer adaptação, é Raquel vai fazer leitura 

para os disléxicos, e fica por aí mesmo, né? (Entrevista, 

professor da SRMs Pablo, 5/11/2013). 

 

 

 Foi preciso iniciar, então, a reflexão sobre o trabalho na SRMs nos encontros 

do GCEI: 

 

Durante o encontro, a intérprete de Libras fala da demora 

da escola em identificar as necessidades de Joana. “Nós já 
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estamos em setembro e o professor ainda não havia 

identificado que ela não tá alfabetizada?” Nesse momento 

falei sobre a importância do trabalho da SRMs e 

coordenação pedagógica no conhecimento do histórico 

escolar da estudante e que informações contidas na pasta 

individual da estudante não seriam suficientes para esse 

conhecimento. A professora da SRMs, Raquel, informa 

que já havíamos conversado sobre isso [professora da 

SRMs e pesquisadora] e que a família de Joana já havia 

sido convidada a comparecer à escola, assim como os pais 

de outros estudantes acompanhados na SRMs, para 

fornecer informações que contribuíssem ao 

desenvolvimento de seus filhos (Diário de campo da 

pesquisadora, 16 de setembro de 2013. Encontro de 

reposição).  

 

Aos poucos a SRMs começa a ganhar espaço dentro da Escola Estadual Despertar: 

 

Pesquisadora: É. Com relação à Sala de Recursos  que tem 

aqui na escola o senhor já precisou dela, sabe pra que ela 

serve? 

Entrevistado: Bem, saber, eu acredito que, assim, de modo 

um geral, eu vejo que a Sala de Recursos é pra elaborar 

provas... É, pessoas que têm problemas em braile, né? 

Fazer, é... baixa visão, eu sei que era isso, mas realmente, 

eu, eu ainda não fui pode ter ser até mais uma falha minha 

de não ter procurado de alguma maneira, alguma ajuda na, 

apesar que esqueci o nome dela... 

Pesquisadora: Raquel? 

Entrevistado: Pronto! Ela procurou me ajudar, é, de 

alguma maneira, sentou com o aluno numa prova de 

matemática, mas ela viu que o problema não era só 

interpretação, é porque, como a gente tinha falado 

anteriormente, ele não tinha estudado e ele tinha 

dificuldade nas 4 operações (Entrevista, professor de 

matemática: Ivo, 29/11/2013). 

 

Em uma atividade do GCEI requerida para análise da Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), determinado 

grupo de professores apresenta a importância de um trabalho articulado com a Sala de 

Recursos Multifuncionais: 

 

O outro grupo fala sobre as necessidades da escola 

articular o trabalho desenvolvido pelos professores da Sala 

de Recursos Multifuncionais com o trabalho dos 

professores da sala comum. Isso para todos os estudantes 

com qualquer deficiência (Diário de campo das 

colaboradoras, 26/9/2013. Registro da estudante Júlia).  
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Assim construímos os diálogos com a Escola Estadual Despertar. Desmistificar 

os conteúdos da educação de pessoas com deficiência nos exige mudanças de 

concepções e práticas. O trabalho colaborativo no âmbito da Sala de Recursos 

Multifuncionais e o empenho em desmistificar o seu papel podem nos indicar 

possibilidades no trabalho do Atendimento Educacional Especializado: 

 

[...] Esse apoio deve auxiliar na exploração de alternativas 

diferenciadas de acesso ao conhecimento, inserindo, inclusive, 

dinâmicas que permitam utilizar seus recursos potenciais, aprender 

novas linguagens, desenvolver a capacidade de observar e de auto 

observar-se. Algumas das vantagens que eram associadas à classe 

especial podem ser potencializadas na sala de recursos, pois o trabalho 

com pequenos grupos é estimulado, permitindo melhor 

acompanhamento do aluno, favorecendo trajetórias de aprendizagem 

mais individualizadas sob a supervisão de um docente com formação 

específica. No caso da sala de recursos, a grande vantagem é que esse 

processo tem condições de alternância contínua com aquele 

desenvolvido na sala de aula comum (BAPTISTA, 2011, p. 70). 

 

 

O fato de os professores da SRMs analisarem suas práticas e criticá-las sob o 

crivo da necessidade em articulá-las ao contexto das classes comuns de ensino já pode 

se configurar em um importante passo na compreensão do currículo escolar em sua 

amplitude, afinal: 

 

Tal desarticulação entre as docentes prejudica o atendimento ao aluno 

e a aplicação de adaptações curriculares no espaço do ensino comum 

em que ele está sendo escolarizado. As dificuldades tendem a se tornar 

cada vez mais acentuadas no segundo segmento do ensino 

fundamental
118

 e no ensino médio, pelo fato de cada disciplina ser 

ministrada por um professor que dispõe de pouco tempo para dedicar 

a cada turma e não pode dispensar uma atenção diferenciada a alunos 

com necessidades especiais (GLAT; PLETSCH, 2011, p. 137). 

 

As análises feitas no contexto da Escola Estadual Despertar nos dão provas de 

que nossas dificuldades, de fato, não estão na deficiência, apesar de nossas concepções 

sobre esta deficiência influenciarem o avanço ou estagnação do estudante. As maiores 

dificuldades residem na garantia e qualificação das funções a ser desempenhadas para a 

incorporação de um projeto formativo capaz de refletir colaborativa e criticamente sobre 

                                                           
118

 Mais uma vez consideramos a importância da presente pesquisa, dentre outros fatores, por envolver 

professores dos anos finais do ensino fundamental.  



259 

 

as práticas desenvolvidas e no domínio e/ou entendimento sobre como aprendem os 

estudantes com e sem deficiência.  

Aos poucos os registros de nosso Diário de campo, em especial as observações 

em sala de aula, levaram-nos ao reconhecimento de que era o momento de finalizarmos 

esta parte importante da pesquisa. Os professores que inicialmente justificavam 

determinadas atitudes, como pedir para que estudantes se retirassem da sala, 

começavam a fazer isso com muita naturalidade: 

 

O professor inicia a aula com grande esforço para garantir 

o silêncio, esclarecendo que qualquer estudante que não 

queira participar, poderá retirar-se (Diário de campo da 

pesquisadora, 2/10/2013. Aula do professor de 

matemática: Ivo). 

 

 

Outrossim, este último diálogo latente na escola precisava de ampla discussão 

entre professores e a intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar, algo que 

certamente implicaria tempo e estranhamentos no contexto escolar.  

Nossos diálogos nos dizem sobre possibilidades e continuidade. Entender esse 

movimento na Escola Estadual Despertar nos permitiu sintetizar os principais dados da 

presente tese de doutoramento. Sua ressignificação dentro do próprio contexto da 

escola, e apresentada à luz de diferentes instrumentos metodológicos (triangulação), 

pode ser incorporada por outros professores que em seu cotidiano lidam com a 

inevitável heterogeneidade das turmas.  

Neste capítulo pudemos acompanhar oito diálogos decorrentes da construção dos 

dados no contexto da Escola Estadual Despertar. Estes foram fundamentais para a 

organização da presente tese. Os dois primeiros comprovam que a organização das 

turmas no tocante ao agrupamento de estudantes desacreditados e ao planejamento 

pouco sensível as suas especificidades constitui conteúdo importante a ser assegurado 

com os professores da educação básica. Os diálogos que se seguem, mais 

especificamente os 03, 04, 05 e 06, oportunizam-nos repensar nossas concepções de 

deficiência e as evidentes dificuldades em lidarmos com as diferenças no currículo 

escolar. Falar sobre nossos estranhamentos, ouvir os próprios estudantes com 

deficiência e refletir coletivamente sobre nossas dificuldades em trabalharmos com 

estudantes com deficiência, ou os considerados inelegíveis para a aprendizagem, 

permanece como assunto necessário às propostas de formação continuada no âmbito da 
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Educação Especial. Finalmente, nos diálogos 07 e 08, apresentamos nossas 

interlocuções no contexto da educação geral, afinal, a discussão curricular com o foco 

nos estudantes com deficiência nos oportuniza (re) pensar a prática como um todo e a 

revisitar as possibilidades de desenvolvimento e participação escolar de quaisquer 

estudantes. Além disso, requerer a participação de todos os sujeitos da escola com suas 

respectivas funções é uma solicitação há muito perseguida pelos comprometidos com a 

educação pública, aspecto que traz implicações para a inclusão escolar e a discussão 

curricular de forma a contemplar as condições de escolarização de todo e qualquer 

estudante.  

Agora é, portanto, o momento de considerar a importância da pesquisa realizada 

no contexto da Escola Estadual Despertar, bem como as possibilidades de contribuir 

com as práticas desenvolvidas em outros contextos educativos. É preciso, então, voltar 

ao início e assim compor nossas conclusões. Convidamos você a participar deste 

diálogo, para nós com sentido de continuidade na própria tese e em outros estudos.  
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Conclusões 

 

Aos poucos, a Escola Estadual Despertar nos dá indícios de que alguns aspectos 

ainda carentes de acompanhamento no coletivo escolar, como o planejamento 

pedagógico, não se resolviam no âmbito de nossa intervenção. Desse modo terminamos 

os encontros do GCEI e a pesquisa, assegurando em nossa análise preliminar dos dados 

com os partícipes da Escola Estadual Despertar alguns encaminhamentos no âmbito da 

gestão e da sala de aula.  

Nossos diálogos não esgotam, portanto, as possibilidades de discussão acerca do 

currículo escolar, mas nos dão direcionamentos tanto no reconhecimento de sua 

importância, quanto na necessidade de aprofundá-los no interior de estudos e de nossas 

experiências educacionais em contato com estudantes com deficiência. Reconhecer em 

que medida alcançamos nossos objetivos nos fez decidir com mais tranquilidade sobre a 

conclusão da pesquisa. 

Ao tomar como objeto de estudo o currículo escolar decorrente da 

implementação de políticas públicas de inclusão no campo educacional brasileiro e da 

organização do ensino da Escola Estadual Despertar, definimos como objetivo central: 

analisar o currículo da Escola Estadual Despertar, em particular aspectos relacionados à 

inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino expressos no 

espaço escolar e em situações coletivas de uma formação continuada com professores e 

a intérprete de Libras.  Com efeito, a presente pesquisa de doutorado nos permite 

apresentar análises sobre o currículo escolar e ainda provocar a importância em discutir 

nosso objeto de estudo sob o crivo da pesquisa-ação colaborativo-crítica.  

Com base nos dados analisados, embora tenhamos avançado nas discussões 

acerca da inclusão escolar de estudantes com deficiência ainda são desafiadoras as 

situações advindas da interação com esses estudantes, principalmente quando 

reconhecidas nossas atitudes estigmatizadoras. As relações entre estudantes com e sem 

deficiência, bem como as estratégias docentes na organização da proposta curricular da 

escola, estão carregadas de aspectos culturais – ainda marcados pela estigmatização – e 

estes interferem na participação, ou mesmo no silenciamento de diferentes estudantes.  

Num cenário de conflitos e negociações, tanto da sistematização da proposta 

investigativa com os sujeitos da Escola Estadual Despertar, quanto da discussão de 

aspectos relacionados a opções, seleções no/do currículo escolar nas quais subjaz 

relações de poder, emergiram os dados de nossa pesquisa, algo de certa forma já 
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previsto em nossos percursos, pois o currículo é sempre parte de uma “tradição seletiva, 

resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 

conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas 

e econômicas que organizam e desorganizam um povo” (APPLE, 2008, p. 59. Grifos do 

autor). 

As ações voltadas à inclusão escolar de estudantes com deficiência no contexto 

da escola investigada se apresentaram carregadas de fatores culturais, como, por 

exemplo, nas atitudes assistencialistas apoiadas no descrédito e não direcionamento das 

condições de aprendizagem desses estudantes. Embora não resistentes à entrada de 

estudantes com deficiência nas turmas, como pudemos evidenciar no Diário de campo 

“Travessias de uma pesquisadora contatos, estranhamentos, itinerários percorridos”, 

identificamos uma não observância às necessidades desses sujeitos, expressa tanto na 

organização das turmas nas quais esses estudantes estavam matriculados todos juntos e 

da inicial defesa à comodidade para esse agrupamento, quanto na ausência de condições 

para participação de todos os estudantes.  

Constatações similares foram realizadas por Glat e Pletsch (2011, p. 102): 

“Apesar de suas boas intenções, as professoras não tinham conhecimentos nem 

orientações específicas que lhes possibilitassem atender às especificidades dos alunos.” 

Discutir as formas de participação dos estudantes com deficiência adotando o princípio 

da coletividade possibilitou adensar discussões nas quais os professores revelavam seus 

receios em marginalizar esses estudantes, uma aparente aceitação desses estudantes nas 

turmas, e, ao mesmo tempo, uma comodidade em não lhes dirigir atenção no manejo da 

prática educativa, para passar a atribuir significado as suas práticas conforme a 

sustentação teórica e legal oportunizada durante o GCEI.  

Salvo no caso da estudante surda, Joana, para quem havia uma necessidade 

explícita e também salvaguardada na Resolução n. 02/2012 (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012), da presença da intérprete de Libras, as outras deficiências demandavam 

muito mais uma (re)organização da prática curricular a partir de decisões internas a ser 

fortalecidas no nível da gestão e da sala de aula. Nesse sentido, a Sala de Recursos 

Multifuncionais também deveria assumir o papel de apoiar as condições para/na 

inclusão escolar, aspecto este em fase embrionária durante a realização de nossa 

pesquisa.  

A ausência das condições para participação dos estudantes nos chama a atenção, 

em especial, por argumentarmos acerca dos prejuízos para todos os estudantes da Escola 
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Estadual Despertar e não apenas para os estudantes com deficiência. As turmas C, 

explicitamente organizadas como a “classe dos atrasados”, haja vista o agrupamento de 

estudantes em situações de vulnerabilidade escolar, seja por suas idades avançadas, 

deficiência, e/ou comportamento indisciplinado, tomavam a marca da deficiência sob 

um cunho patologizante e de negação as suas possibilidades de aprendizagem. Os 

desacreditados (GOFFMAN, 1988), fadados ao fracasso escolar, agora agrupados em 

uma só turma, nos fizeram refletir sobre a necessidade de discutirmos o currículo de 

forma a evitar excessivas particularizações do debate acerca da inclusão de estudantes 

com deficiência, mas de forma ampla, suas implicações à formação de quaisquer 

estudantes. A evidente separação da turma e o descrédito, já destacado por nós, 

acentuavam-se na (não) organização de planejamentos e avaliações condizentes com as 

especificidades das turmas e, de algum modo, diziam sobre a forma como a escola 

demonstrava seus estranhamentos com a diversidade, e, por último, porém não menos 

importante, a forma como lidava com o conhecimento escolar: “Há que se considerar o 

aluno em suas diferentes dimensões sem que, no entanto, se coloquem em plano 

secundário o intelecto e a aprendizagem” (MOREIRA, 2005, p. 40). 

A compreensão da pessoa com deficiência como sujeito de direitos e deveres 

havia sido negligenciada no contexto escolar. Foi preciso insistir na superação do 

argumento ameaçador de não estarmos livres de adquirir uma deficiência para pensar a 

inclusão escolar sob o ponto de vista do direito e de reconhecimento do sujeito em toda 

sua inteireza.  

Anteriores à chegada dos estudantes com deficiência, as dificuldades da escola 

na sistematização do trabalho pedagógico, de seu planejamento, conteúdo, avaliação, 

estratégias para promover a participação de todos os estudantes [...], bem como a efetiva 

participação de seus representantes, em especial, coordenadores pedagógicos e 

professores das SRMs, dimensões subutilizadas no contexto da escola, constituíam 

entraves na/para organização curricular da Escola Estadual Despertar.  

Lamentavelmente, as mudanças identificadas no contexto da investigação foram 

mais evidentes na atuação do professor e da sala de aula, mas as concernentes à gestão 

permanecem prejudicadas pela supremacia das atividades administrativas e 

burocráticas. Assim como em outro estudo, “A pesquisa aponta para a necessidade de 

promover a compreensão do papel do gestor para além da administração, recuperando 

seu alcance pedagógico” (GLAT; PLESCH, 2011, p. 130). A não participação do 

diretor Jean nos encontros do GCEI e o visível empenho da vice-diretora Priscila foram 
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marcas contundentes para entendermos a necessidade de investigações acerca do 

currículo e sua interlocução com a gestão escolar.  

No tocante à sala de aula, embora tenhamos constatado as dificuldades em lidar 

com especificidades desses estudantes, o desenvolvimento do GCEI nos possibilitou 

evidenciá-las e discuti-las sob pontos de vista ainda não considerados.  Em virtude da 

complexidade de fatores intervenientes à cultura escolar impregnada de uma nítida 

distinção entre bons e maus estudantes, objetivamos analisar os principais desafios 

encontrados pelos professores quando na inclusão escolar de estudantes com 

deficiência. Com base nisso, identificamos a não garantia de uma proposta de formação 

e o decorrente isolamento das práticas realizadas como um dos principais obstáculos ao 

trabalho do professor. Para Sacristán (2000, p. 198), a coletividade “[...] da 

profissionalização docente para desenvolver um currículo coerente para os alunos é uma 

necessidade urgente entre nós. O isolamento nas aulas supõe a falta de questionamento 

das estruturas e decisões que dependem de instâncias coletivas”. O isolamento nas aulas 

contribuía para ausência de reflexão das práticas docentes e privava os sujeitos da 

Escola Estadual Despertar da troca de informações sobre especificidades de estudantes 

com deficiência e dos demais, e, especialmente, sobre possibilidades para um trabalho 

diversificado para todos os estudantes.  

Assumir a proposta formativa no âmbito da própria escola foi um dos pontos 

nevrálgicos à realização de nossa pesquisa. Cônscios de que “[...] É preciso fazer um 

esforço de troca e de partilha de experiências de formação, realizadas pelas escolas e 

pelas instituições de ensino superior, criando progressivamente uma cultura de 

formação contínua de professores” (NÓVOA, 2002, p. 61), reconhecemos a não 

assunção desse projeto formativo pela Escola Estadual Despertar. Ainda segundo Nóvoa 

(idem, idem), “o desafio consiste em conceber a escola como um ambiente educativo, 

onde trabalhar e formar não sejam actividades distintas”. De fato, a formação 

permanecia descolada da proposta pedagógica da Escola Estadual Despertar, embora os 

professores e a intérprete de Libras reconhecessem a importância de garanti-la para/na 

problematização de suas práticas.  

Conquanto este não tenha sido nosso objetivo, a própria concepção de formação 

continuada, base da proposta do GCEI, exige-nos a reflexão acerca das dificuldades 

encontradas na concretização da formação continuada na e da Escola Estadual 

Despertar. No uso das preposições, nos pareceu termos alcançado avanços na formação 

continuada com os sujeitos do contexto escolar, contudo, assegurar a continuidade dessa 
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proposta na Escola Estadual Despertar, por diversos fatores como discorremos no 

capítulo 2,  dentre os quais a concessão de tempo para realizá-la, ainda permanece como 

desafio aos diálogos a ser mantidos. De igual modo, a proposta da Escola Estadual 

Despertar ainda não se assegurou como uma aposta de seu próprio projeto pedagógico, 

o que noz faz crer que a busca de formações para os sujeitos partícipes da escola ainda 

permanece como dilema a ser superado no fazer pedagógico da Escola Estadual 

Despertar.  

Conquanto as dificuldades tenham sido identificadas, assegurar a interlocução 

entre currículo e formação foi aspecto importante e contemplado em nossa investigação. 

O GCEI é o início e, ao mesmo tempo, o desdobramento do trabalho! As mudanças 

identificadas nos encontros e nas aulas observadas são reveladoras de novos estudos, de 

novas pesquisas. A Educação Especial permanece como diálogo caro aos cursos de 

formação inicial e continuada. Em muitos sentidos, os professores ficam à mercê do 

autodidatismo, da autoformação. A recente Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015 

(BRASIL, 2025), define a formação continuada como direito, e nossa expectativa é a de 

que realmente consolidemos avanços nas condições de promoção e participação nessas 

propostas formativas, afinal, ainda são evidentes as dificuldades em conquistarmos 

condições para o envolvimento e participação dos professores e demais sujeitos da 

escola. 

Outro ponto importante e que certamente trazia/traz implicações ao fazer 

docente eram/são as dificuldades em como incluir estudantes com deficiência. O 

professor de Educação Física, Geraldo, no encontro específico sobre formação docente 

e inclusão desabafa: “A gente vê muito mais a obrigação de incluir, do que como 

incluir!” (Diário de campo da colaboradora, 13/9/2013. Registro da estudante Cláudia). 

Oportunizar espaços para junto com o professor construir possibilidades em como lidar 

com processos de aprendizagem dos estudantes permanece como diálogo vivo e caro ao 

contexto da Escola Estadual Despertar. Compreender a importância dos estudos teóricos 

para iluminar a prática, confrontá-la e indicar possibilidades também prevalece como 

desafio aos professores e à intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar, afinal, em 

nosso entendimento reduzir a organização curricular ao conhecimento prático 

desmerece a complexidade de refletir sobre as decisões tomadas no âmbito do currículo 

para pensá-las de maneira fragmentada e meramente conjuntural. Nisso também reside o 

necessário entendimento da individualidade dos estudantes com deficiência, embora 

reconheçamos a importância na socialização de práticas bem sucedidas quando na 
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inclusão de estudantes com deficiência e a realização de ateliês como desenvolvido no 

GCEI, não desconsideramos o fato de essas experiências sempre dependerem do sujeito, 

estudante com deficiência e sua idiossincrasia.  

Com evidência, os estudos sobre o currículo escolar e os estudantes 

considerados público da educação especial não podem se contentar com a dimensão 

técnica do currículo, afinal, numa visão reducionista, não contemplaríamos os 

tensionamentos desse currículo na Escola Estadual Despertar: “[...] a inclusão se 

apresenta como „campo de forças‟ e embates, e não somente como terreno de 

competência técnica de professores e gestores” (MAGALHÃES, 2012, p. 502). O 

“como fazer” não se esgota na dimensão técnica do saber especializado para adaptação 

de um determinado recurso, ou num plano individualizado para o estudante com 

deficiência, embora reconhecidas como formas importantes de retirar estudantes de 

situação de isolamento e/ou não direcionamento de uma prática pedagógica com vistas a 

sua participação no currículo escolar. Estas formas de intervenção educativa só terão 

sentido se refletidas na trama de conflitos e no questionamento de interesses, ideologias 

e (in) definições do que se elege como conhecimento escolar para diferentes estudantes, 

ou seja, além da dimensão técnica, na dimensão crítica desse mesmo currículo 

(MAGALHÃES, 2012). 

Nos contornos de nossa pesquisa, a constatação de as ações governamentais 

nacionais e do estado do Rio Grande do Norte privilegiarem formações para professores 

de Salas de Recursos Multifuncionais também necessita de apreciação no contexto de 

avaliação das políticas públicas de inclusão escolar. A urgente necessidade de nos 

aproximarmos da escola e com ela construirmos possibilidades para a inclusão dos 

estudantes com deficiência não se resolve com o amplo acervo legal de que dispomos na 

educação brasileira. Garantir a quantidade de estudantes com deficiência por turma 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2012), por exemplo, embora seja uma iniciativa 

importante do ponto de vista da normatização das condições da/para inclusão escolar 

desses estudantes, não assegura a oportunização a esses estudantes de situações de 

participação no currículo escolar. Além das orientações legais, é preciso construir 

estratégias de proximidade com o professor, aquele que em sua prática remodela o 

currículo escolar (SACRISTÁN, 2000).  

A caracterização da proposta curricular da Escola Estadual Despertar em 

atendimento às especificidades de estudantes com deficiência revelou existir para todos 

os estudantes um ensino conteudista, pouco sensível às subjetividades implícitas ao 



267 

 

processo de escolarização de seus estudantes e não apenas dos que possuem uma 

deficiência. Além disso, em alguns momentos, nem mesmo o conteúdo se fez acessível 

a todos os estudantes. Nivelados conforme suas supostas (in) capacidades, os estudantes 

estavam imersos numa teia de rotulações que os distanciavam/distanciam do acesso e 

participação no currículo escolar. Mais uma vez, o “inocente” mecanismo para 

agrupamento dos estudantes transversalizou os conteúdos do GCEI e indicou a 

necessidade de desenvolver temas voltados à compreensão do currículo escolar como 

avivador, ou silenciador das vozes de diferentes estudantes.  

Os agrupamentos de estudantes com deficiência, portanto, parecia algo óbvio 

aos participantes da investigação, não necessitava de problematizações. Desse modo, o 

desafio reside na transformação da cultura escolar, por sua vez caracterizada por 

atitudes estigmatizantes sobre a deficiência. Nos diálogos com/na Escola Estadual 

Despertar, estabelecemos nossas considerações sobre tomadas de decisões e opções 

político-pedagógicas cristalizadas no contexto escolar.  

A aparente normalidade do agrupamento de estudantes com deficiência numa 

mesma sala de aula fazia com que participantes do GCEI externassem frases como: 

“desde que cheguei aqui já era assim” (Diário de campo da pesquisadora, 30/04/2013. 

Fala da coordenadora pedagógica: Viviane), “na verdade, não sei dizer porquê foi 

organizado assim, nunca parei para pensar sobre isso” (Diário de campo da 

pesquisadora, 25/9/2013. Fala da professora do 1º ano do ensino fundamental: Selma). 

Com esse “sepultamento definitivo”, estudantes permaneceriam/permanecem à margem 

de nossas práticas. 

Suscitar a discussão sobre o uso do banheiro por Luís Carlos, estudante com 

deficiência física; as participações da estudante surda, Joana, antes e depois da chegada 

da intérprete de Libras Diná; as regalias de Jerônimo, Raimundo, Gabriela e Lauricéia, 

estudantes cegos ao não registrarem os conteúdos, ou falarem ao celular durante as 

aulas; o desconhecimento das potencialidades de Felipe, estudante com deficiência 

intelectual; e a procura de mais um rótulo para Gabriela, estudante cega com lentidão na 

escrita, retirava de uma zona de invisibilidade conteúdos latentes no currículo escolar. 

Havia muito receio em como proceder com esses estudantes, afinal, “o docente como 

profissional, se defronta com situações únicas, incertas e conflitivas, no sentido de que 

não existe uma só e indiscutível forma de abordá-las que se considere correta” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 172).  
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Problematizar coletivamente o currículo da Escola Estadual Despertar nos fez 

identificar, questionar as relações de poder implícita ou explicitamente presentes no 

contexto escolar. Os professores e a intérprete de Libras passaram a falar sem pudores 

de suas dificuldades quando na inclusão dos estudantes com deficiência e nós 

chamávamos a atenção para a concepção pautada no descrédito e o seu perpassar em 

determinados manejos da prática educativa. Aos poucos os participantes se sentiam à 

vontade para dar os rumos da formação e a reconhecer mais claramente as ideologias 

subjacentes às práticas desenvolvidas nas turmas C. Em alguns momentos de formação 

no GCEI discutimos as formas com as quais priorizamos determinados conhecimentos 

em nossas aulas e planejamentos, ou mesmo silenciamos gostos, aptidões, ou outra 

forma de ser e estar no mundo. Nossas discussões endossam a ideia de que “Reconhecer 

que o currículo está atravessado por relações de poder não significa ter identificado 

essas relações. [...] É exatamente porque o poder não se manifesta de forma tão 

cristalina e identificável que essa análise é importante” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 

29). 

Deslocar o olhar, ou pensar no reverso das práticas instituídas na Escola 

Estadual Despertar, possibilitou diálogos acirrados sobre temas controversos. De algum 

modo, anunciou também as mudanças necessárias para a garantia da inclusão escolar. 

“No entanto, o fato de „estar lá‟ não é garantia de uma aprendizagem” (AINSCOW, 

2001, p. 32)
119

. Nesse sentido, constituir-se em uma escola de referência está para além 

da matrícula de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino, pois é 

imprescindível revisitar as práticas escolares de ensino e avaliação que não 

correspondem aos estudantes, afinal: “[...] embora os professores aceitem e assumam o 

discurso em prol de uma educação para a diversidade, em sua prática cotidiana seguem 

padrões homogeneizadores de ensino, currículo e avaliação” (GLAT; PLETSCH, 2011, 

p. 140-141). Na Escola Estadual Despertar tais padrões começavam a ser questionados.  

Ao desenvolver e descrever um processo de formação continuada com 

professores da Escola Estadual com vistas à problematização das práticas curriculares 

desenvolvidas, notadamente voltadas para estudantes com deficiência, ressaltamos a 

importância de construir diálogos com a Escola Estadual Despertar, e especialmente por 

ter no currículo escolar nosso objeto de estudo, endossamos a relevância em ouvir os 

sujeitos participantes da pesquisa-ação colaborativo-crítica, por considerarmos que as 
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“No obstante, el hecho de „estar allí‟ no es garantia de aprendizaje” (AINSCOW, 2001, p. 32). 
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suas concepções “[...] sobre a educação, o valor dos conteúdos e processo ou 

habilidades propostos no currículo, percepção de necessidades dos alunos, de suas 

condições de trabalho etc. sem dúvida os levarão a interpretar pessoalmente o currículo” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 172).  

Assumir o sentido colaborativo-crítico de nossa pesquisa nos oportunizou 

aprender com diferentes sujeitos. Além dos professores e a intérprete de Libras, a 

participação das estudantes/auxiliares de pesquisa Cláudia e Júlia contribuiu para 

aumentar nossas lentes quando na visualização de nosso objeto de estudo. A presença 

dessas estudantes também nos trouxe apoio para a realização dos encontros do GCEI em 

forma de desabafos e discussões acerca dos limites e possibilidades na/para realização 

de uma intervenção no âmbito da formação continuada. Soma a essa perspectiva 

colaborativo-crítica, a participação dos professores Jefferson Alves, Conceição Varella, 

Katiene Pessoa e Rita Magalhães, e suas formas singulares de contribuir não apenas 

para o desenvolvimento de nossa pesquisa, mas para a nossa própria formação e a dos 

professores e da intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar.  

O desenvolvimento da pesquisa-ação colaborativo-crítica nos trouxe a 

constatação de que a presença de nossos colaboradores nos ajudou a superar nossos 

dilemas e estranhamentos enfrentados no campo da pesquisa-formação. Por meio de 

suas contribuições, estabelecíamos limites a nossa responsabilização no contexto 

investigado, uma vez que as dificuldades no investimento na formação continuada, o 

desafio de pensar uma formação distribuída em duas horas posteriores à avaliação, 

dentre outros aspectos, necessitavam de análise à luz do contexto das políticas públicas 

de formação docente brasileiras, aspecto visualizado com mais clareza por nossos 

colaboradores, haja vista nossa imbricação no contexto da escola investigada.  

A significativa participação dos professores e da intérprete de Libras nos 

encontros do GCEI é outro aspecto a ser considerado. Dos 26 professores e uma 

intérprete de Libras registramos apenas cinco desistências, sendo duas devido à 

mudança de escola. Oito professores e a intérprete de Libras conseguiram participar 

integralmente da formação. Dadas as dificuldades sinalizadas pelos próprios 

participantes, concluímos sobre o envolvimento dos participantes ter sido um aspecto 

favorável à realização do GCEI.  

Alargar os diálogos, aprofundamento teórico do GCEI para a compreensão do 

currículo escolar e as especificidades de quaisquer estudantes, tenham ou não 

deficiência, possibilitou-nos refletir sobre a tarefa da escola em promover condições de 
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aprendizagem a todos os estudantes. Com efeito, as significativas mudanças 

identificadas nas práticas dos professores se faziam ecoar pelos outros estudantes que 

passaram a se beneficiar de aulas mais instigantes e participativas, ampliando o leque de 

respostas educativas às demandas de todos os estudantes. 

O professor de história, Miguel, passou a utilizar mais desenhos em suas aulas e 

avaliações. Muito satisfeito, interessou-se em nos mostrar suas atividades feitas com 

muito esmero. Como afirma Ainscow (2011), a presença de estudantes com deficiência 

representa um desafio para a organização docente com o efeito de estimular os 

professores a prosseguir inventando novas respostas. 

 Dessa pequena adaptação feita pelo prof. Miguel, identificamos mudanças em 

suas aulas. A utilização da linguagem imagética facilitou a compreensão da estudante 

surda e dos demais estudantes, estes muito mais participativos em suas aulas. Para uma 

das estudantes colaboradora da pesquisa, “A formação está convocando os professores a 

refletirem sobre suas práticas e sobre a organização da escola” (Diário de campo das 

colaboradoras, 26/9/2013. Registro da observadora Júlia). 

Se considerarmos a intensa teia de conflitos e resistências expressas nas falas e 

práticas da maioria dos professores da Escola Estadual Despertar, especialmente no 

primeiro semestre do GCEI quando nos debruçamos mais sobre concepções de 

deficiência e aspectos legais da inclusão escolar e ainda não refletíamos sobre as 

práticas desenvolvidas, as mudanças provocadas pelo professor de História Miguel 

davam indícios de que existiam outras formas de organização do currículo escolar e que, 

talvez, o não atentar para as potencialidades dos estudantes com deficiência não fosse a 

decisão mais acertada. Talvez isso também trouxesse prejuízo aos demais estudantes e, 

por isso, foram acirradas nossas discussões sobre a necessidade de mudanças no 

currículo escolar da Escola Estadual Despertar.  

Os professores da Sala de Recursos Multifuncionais realizaram reunião com os 

pais de estudantes com deficiência e passaram a destinar um olhar para as outras 

especificidades, haja vista até então terem dado suporte unicamente aos estudantes com 

deficiência visual, com adaptação de materiais. Como discorrido em nossos diálogos, 

contribuía a antiga prática da visão pré-moldada e limitada instituída pelo próprio órgão 

governamental ao encaminhar os professores cegos para se ocuparem exclusivamente 

do apoio especializado aos estudantes com deficiência visual, aspecto decorrente de 

suas experiências pessoais e profissionais. A chegada da professora Raquel e os 

diálogos do GCEI pareciam ecoar nos flashs de mudanças (BARBIER, 2004) ocorridos, 
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ao ponto de o professor Pablo, cego, dispor-se ao atendimento educacional 

especializado de uma estudante com deficiência intelectual. 

Gradativamente compreendemos que as mudanças “muitas vezes, nem sempre, 

se constituem de forma imediata e envolvem todas pessoas do mesmo modo e com a 

mesma intensidade” (JESUS; VIEIRA; EFFGEN, 2014, p. 782 ), mas elas compunham 

o movimento interno do grupo expressas num “Vamos pensar um pouco mais sobre 

isso”, ou “Precisamos conversar!” Outras situações permaneciam difíceis de ser 

modificadas. As dificuldades em diversificar aulas nos anos finais do ensino 

fundamental atravessavam a iniciativa de inclusão escolar. Nas aulas observadas, foram 

escassos os momentos de partilha, de realização de trabalhos em grupos, duplas, ou 

trios. A organização das carteiras em fila caracteriza as práticas docentes pouco abertas 

às trocas entre os pares. O tamanho das salas do 6º e 9º anos contribuía para essa 

dificuldade. Outra alegação dos professores era o fato de não disporem de muito tempo 

para realização de atividades dessa natureza.  

Nos encontros do GCEI, mesmo aqueles de duas horas, oportunizávamos a 

realização de trabalhos em grupo, modalidade bem apreciada pelos professores. O 

conteúdo de nossos diálogos era recursivo, falar da necessidade/importância de 

agrupamentos, diversificação de estratégias de ensino [...] fazia parte do nosso caminhar 

no âmbito do GCEI e, assim, aprendíamos com o grupo de professores e a intérprete de 

Libras: “É que não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que 

diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem 

aprende” (FREIRE, 1997, p. 19). 

O professor de Educação Física, Geraldo, passou a utilizar mais os gestos para 

exemplificar os conteúdos apresentados às turmas com matrícula de estudantes cegos.  

Os colegas sem deficiência colaboravam para pensar em formas de tornar os conteúdos 

inteligíveis aos colegas cegos. Aos poucos, os conteúdos também se faziam acessíveis 

aos estudantes e esta dimensão técnica do currículo passava a não ser tão negligenciada.  

Essas mudanças representam o se abrir ao diálogo, e esse passo, sob nosso ponto 

de vista, é deveras importante. O diálogo representa a possibilidade de refletir 

coletivamente sobre aspectos ainda carentes de aprofundamento em nossa própria 

formação e/ou prática pedagógica: “[...] Em particular, eu acho que a ênfase no diálogo 

entre os professores, leva a uma criação de uma linguagem comum que possa ser 

utilizada para discutir sobre questões de prática em sala de aula” (AINSCOW, 2001, p. 
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44)
120

. A abertura aos diálogos nos fez adensar as discussões e a aposta na criação de 

um currículo atento à diversidade de caminhos para aprendizagem e subjetivações na 

organização da prática pedagógica. Com a afirmação queremos dizer que, ao decidir 

sobre a forma de exposição do conteúdo, sobre o tempo para realização das tarefas, a 

realização de um trabalho colaborativo, [...] práticas são subjetivadas, pois ecoam de 

diferentes formas na/para a autonomia e participação de estudantes com e sem 

deficiência.  

Na orientação do currículo, o professor assume importante papel, afinal, “Quem, 

a não ser o professor, pode moldar o currículo em função das necessidades de 

determinados alunos, ressaltando os seus significados, de acordo com suas necessidades 

pessoais e sociais dentro de um contexto cultural?” (SACRISTÁN, 2000, p. 168). Para 

não incidirmos sobre a individualização do trabalho docente e resgatarmos a “dimensão 

coletiva da profissionalização” (SACRISTÁN, 2000, p. 197), acreditamos na força 

dessas ações coletivas, pois amiúde a individualização obstaculiza o pensamento do 

professor, a reflexão sobre sua própria prática e a apresentação de um currículo 

fragmentado e distante das condições concretas de cada escola.  

Quando referimos um currículo capaz de atender às necessidades de estudantes 

com deficiência, não falamos de outro currículo, ou de dois currículos, mas de um 

currículo comum e acessível a todos os estudantes. Pensar esse currículo tem sido o 

nosso desafio, algo em construção permeado pelas dificuldades docentes em pensar a 

totalidade e a organização da prática curricular em observância às necessidades 

discentes, sem privilegiar uns e silenciar outros.   

Os diálogos construídos no interior da presente tese de doutoramento indicam a 

complexidade de pensar as diferenças no contexto escolar, não como um slogan, ou 

rótulo atraente sobre como “incluir” estudantes com deficiência nos processos de 

escolarização, mas com sua inevitável seriedade, afinal, tal inclusão não se esgota com 

pequenos ajustes organizacionais ou curriculares, mas exige desse contexto escolar a 

transformação do cotidiano “através do exercício da autonomia do pensamento, através 

do exercício da convivência e do diálogo, pois somente assim poderemos aprender a 

ouvir o outro, ouvir nós mesmos, fazer concessões, viver intensamente a pluralidade de 

ideias” (OLIVEIRA, 2002, p. 303). 
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 “[...] En concreto creo que la insistencia em el diálogo entre los docentes, que lleva a la creación de um 

linguaje común que pueda utilizar-se para dialogar sobre problemas de la práctica de classe” (AINSCOW, 

2001, p. 44). 
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Insistimos na defesa de que a reflexão-ação, em nosso estudo apresentada sob a 

forma de diálogos, como base de uma proposta de formação para a inclusão escolar, 

pode favorecer as condições de escolarização não somente de estudantes com 

deficiência, “mas alunos que não são „enquadrados‟ como deficientes, mas sofrem os 

efeitos de um processo de ensino aprendizagem que ocasionam seu fracasso escolar, por 

exemplo” (MAGALHÃES, 2011, p. 22). Como discutido nesta tese, temos um 

reconhecido e importante acervo teórico sobre a organização curricular em atenção a 

estudantes com deficiência (MANJÓN; 1995; AINSCOW, 2001; OLIVEIRA, 2004; 

MAGALHÃES, 2005; AMARAL, 2006; GONÇALVES, 2006; CARVALHO, 2008; 

KLEIN; FORMOSO, 2009, LOPES, 2010; SILVA, 2010; EFFGEN, 2011; FONSECA, 

2011; GLAT; PLETSCH, 2011, VIEIRA, 2012; FIORINI; DELIBERATO; MANZINI, 

2013), contudo o desenvolvimento de pesquisas sob o crivo da pesquisa-ação ainda se 

faz imprescindível para construção de caminhos e possibilidades na organização do 

trabalho pedagógico em atenção ao enriquecimento curricular necessário à proposta de 

inclusão escolar.  

Na trama das tensões e conflitos estabelecidos na Escola Estadual Despertar, são 

intensas as discussões a respeito de sua proposta curricular e a necessidade de 

problematização dessa proposta. O contato com suas necessidades formativas nos 

oportunizou aprendizagens singulares. Com os professores e a intérprete de Libras da 

Escola Estadual Despertar aprendemos sobre a precisão de abertura aos diálogos. Ao 

finalizarmos os encontros do GCEI, relembramos nossos receios em desenvolver uma 

pesquisa dessa natureza, em particular, por ser convidada a discutir possibilidades de 

inclusão escolar com professores dos anos finais do ensino fundamental, especialistas 

em diferentes áreas do conhecimento. Com a investigação, entretanto, entendemos as 

problematizações sobre essas possibilidades, nos moldes da pesquisa realizada, não 

como um modelo formativo, mas como a proposição de um espaço maduro, aberto e 

sensível à socialização de dúvidas, receios e experiências, no qual todos desfrutamos de 

um rico espaço de trocas e aprendizagens, ou a saída da inércia necessária ao despertar. 

Ademais, o fato de serem, em sua maioria, professores dos anos finais do ensino 

fundamental revela um importante dado, pois ainda identificamos uma carência de 

estudos com esse público, como já apresentado nesta tese. Esse dado nos conclama a 

entender o diálogo com professores especialistas em áreas do conhecimento, das quais 

muitos de nós pesquisadores não temos conhecimento aprofundado, não como 

impeditivo para os diálogos sobre a inclusão escolar, antes como fator de 
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enriquecimento na constituição desses diálogos, afinal, podemos aliar os conhecimentos 

específicos acerca de cada área do conhecimento para, coletivamente, criar 

possibilidades quando na inclusão de um estudante com deficiência.  

O desenvolvimento de nossa pesquisa de doutoramento nos oportunizou refletir 

acerca da importância da interlocução entre a educação básica e a universidade, esta 

última como instância colaborativa e não como definidora de um pacote formativo. 

Desse modo, o estudo nos possibilitou refletir sobre o papel da universidade e a 

necessária superação e extrapolação de seus muros para a efetiva construção de sua 

função social (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005). 

O encerramento do GCEI foi permeado de falas dos professores e da intérprete 

de Libras sobre a importância da ética assegurada durante todo o curso. Além disso, 

criamos laços afetivos com esses participantes, sendo presenteada e até homenageada. 

Tais laços favoreceram nosso contato com a escola, mesmo após a finalização da 

formação. Este aspecto nos leva a pensar sobre como atitudes de respeito influenciam 

tanto na receptividade, como na continuidade dos diálogos entre a educação básica e o 

ensino superior.  Na avaliação do GCEI professores e intérprete de Libras elencaram 

aspectos importantes sugeridos para as próximas formações: depoimento de estudantes 

com deficiência; continuidade do processo de formação continuada independente da 

presença da pesquisadora e o incentivo à leitura literária para estudantes com 

deficiência. Das três, as duas primeiras denotam o engajamento desses professores no 

âmbito da pesquisa como reconhecedores de sua autonomia e participação tanto como 

colaboradores da pesquisa, ao ponto de proporem a participação discente nos espaços de 

formação, como autores capazes de dar o necessário seguimento às discussões 

estabelecidas.  

Ao voltarmos à escola nos anos de 2014 e 2015, com tristeza identificamos a não 

continuidade da proposta de formação no interior da escola. No ano de 2014, o 

coordenador Júnior e o professor da SRMs Pablo deixam a escola, e agora a SRMs 

conta apenas com a professora Raquel e uma nova professora. Na coordenação 

pedagógica, permanecem as antigas coordenadoras por turno, Viviane e Marli. Aos 

poucos, a Escola Estadual Despertar se (re) configura e a professora Raquel passa a 

instigar os demais colegas e a gestão da escola para sua organização pedagógica
121

.  
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 As informações nos chegam por contato telefônico, redes sociais e alguns encontros presenciais.  
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Apesar das dificuldades em assegurar seu projeto formativo, alguns aspectos 

parecem recuperar o sentido colaborativo-crítico produzido pela pesquisa. No ano de 

2014, o professor Miguel nos procura para apresentar seu novo estilo de provas para o 

estudante Felipe. O conteúdo permanecia o mesmo, porém o apresentava de maneira 

mais sintetizada e através de imagens. Para Glat e Pletsch (2011, p. 94), “um modo 

alternativo de trabalhar com esse aluno (surdo), por exemplo, seria resumir os textos e 

enriquecê-los com ilustrações para contextualizar o conteúdo, e, assim, facilitar a leitura 

e a interpretação”. As reflexões do professor Miguel advinham de seu próprio 

movimento interno de (re) pensar as condições de inclusão escolar da estudante surda, 

agora ampliadas para Felipe, estudante com deficiência intelectual, e podiam ser 

embasadas por outros trabalhos de pesquisa, como o aqui citado, com a importante 

ressalva: “Propostas como essa, longe de empobrecer o currículo propiciaram a ele 

melhores condições de aprendizagem do português” (GLAT; PLETSCH, 2011, p. 94).  

Também no ano de 2014, do ponto de vista das adaptações físicas, presenciamos 

a finalização da reforma da quadra, ação há muito tempo esperada por Luís Carlos. A 

adequação era/foi importante, porém não suficiente para garantir a inclusão de Luís nas 

atividades pensadas pelos professores. De fato, as condições para/na inclusão do 

estudante com deficiência estão para além das adaptações físicas, e mesmo quando 

realizadas, necessitam trazer implicações para nossa própria forma de tornar o 

conhecimento escolar acessível a todos os estudantes.  

Em 2015, antes mesmo da realização do nosso Seminário Doutoral II
122

, 

apresentamos os dados construídos na Escola Estadual Despertar aos participantes do 

GCEI e ouvimos o evidente destaque ao retorno da pesquisa realizada. Ao que nos 

parece, o fato de termos mantido um diálogo com a Escola Estadual Despertar e 

assegurado uma devolutiva aos seus sujeitos foi fator mais apreciado do que os próprios 

dados compartilhados.  

Dentre outros motivos, o destaque ao retorno à escola pode evidenciar a escassez 

de pesquisas em atendimento a esse princípio ético. Na oportunidade, ao apresentarmos 

o diálogo sobre agrupamento de estudantes com deficiência, os professores informaram 
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 O Seminário Doutoral II é uma disciplina obrigatória do Curso de Doutorado em Educação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), que avalia o texto-tese do doutorando, 

especialmente as relações de correspondência entre o objeto de estudo proposto, o aporte teórico-

metodológico e técnico adotado, sua estrutura, em fase semi-conclusiva. Apresenta elementos de 

avaliação e qualificação do texto tese, sugerindo e recomendando mudanças e/ou alterações ao citado 

texto.  

(Fonte: Estrutura Curricular do Programa de Pós-Graduação. Doutorado em Educação. Disponível em: 

http://www.ppged.ufrn.br/. Acesso em 16/6/2015.). 
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não mais continuarem com esta organização, sendo os estudantes distribuídos nas 

turmas A, B e C. Priscila, a vice-diretora, com alegria nos informou acerca do envio do 

PPP para avaliação da Secretaria Estadual de Educação e o significativo aumento do 

número de estudantes. Segundo relatos das professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental, no ano de 2014 todas tiveram experiência com estudantes com deficiência. 

Com esses sujeitos provocamos a importância em garantir a continuidade da proposta 

formativa no interior da própria escola, porém os apelos para que a pesquisadora 

voltasse denunciavam suas dificuldades na apropriação deste diálogo no âmbito da 

formação continuada, tendo a própria escola como lócus de criação e realização da 

proposta de formação.  

A exemplo de nossa observação relacionada à adaptação física realizada na 

quadra da Escola Estadual Despertar, consideramos a mera distribuição dos estudantes 

com deficiência nas outras turmas da escola como insuficiente para garantir as 

condições de participação e desenvolvimento desses estudantes. Retirá-los das turmas C 

e diluí-los nas outras turmas não dava conta de superar a negligência de suas 

necessidades. Com ênfase, a inclusão escolar tem estreita relação com as concepções 

relativas às capacidades desses estudantes, com nossas expectativas normativas 

(GOFFMAN, 1988) e as decorrentes estratégias para oportunizar as condições de suas 

participações. Se reducionista, a visão do estudante com deficiência penderá a se 

incorporar nas novas turmas, se não como especiais, mas como turmas comuns com 

estudantes com deficiência à margem do currículo escolar.  

Outro ponto importante sinalizado nas avaliações do encontro do dia 29/04/2015 

(APÊNDICE 13) foi o protagonismo da Sala de Recursos Multifuncionais. Das 12 

avaliações preenchidas, oito professores
123

 indicavam como mudança: a atuação da 

SRMs voltada ao acompanhamento de todos os estudantes e não apenas estudantes com 

deficiência visual. Aos poucos, os professores da Escola Estadual Despertar dão 

indícios da busca pela sistematização de um caminho mais acertado na inclusão dos 

estudantes com deficiência, externam a necessidade de flexibilizar o currículo e 

promover condições de participação a todos os estudantes, e, nesse sentido, o trabalho 

da SRMs se constitui um apoio as suas dúvidas e os necessários encaminhamentos.  

Como em nossa introdução, mais uma vez uma composição de Gonzaguinha, 

“Caminhos do Coração”, é ilustrativa para o fazer colaborativo-crítico de nosso 
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 Até a realização do encontro, a intérprete ainda não havia sido designada para o trabalho na escola 

com a estudante Joana, nesse ano de 2015, matriculada no 8º ano, vespertino.  
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caminho metodológico: “E aprendi que se depende sempre, de tanta, muita, diferente 

gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas.” A 

música apresentada no encontro para (re)apresentação dos dados com a Escola Estadual 

Despertar, no dia 29 de abril de 2015, fez-se vida no corpo desta tese,  resultado da 

colaboração de vários sujeitos nos sentidos explicitados no texto. 

Outrossim, o sentido colaborativo-crítico nos permitiu realizar a pesquisa com 

mais segurança, autonomia e diríamos até ousadia. Os professores e a intérprete de 

Libras externaram sua necessidade em se sentirem apoiados no processo de inclusão 

escolar. “'[...] Descobri através do meu próprio trabalho que é essencial realizar algumas 

pesquisas que estejam localizadas em grande parte nas escolas e em salas de aulas e que 

me exijam trabalhar em colaboração com todos os docentes” (AINSCOW, 2001, p. 

68)
124

. 

Outra condição importante para a realização da pesquisa foi o fato de havermos 

primado pelo respeito e ética nas formas de nos dirigirmos aos colegas professores, ao 

intérprete, aos funcionários e aos estudantes da Escola Estadual Despertar.  Apesar dos 

sujeitos da pesquisa serem previamente esclarecidos com relação a nossa presença, 

observações e registros, em todas as vezes, ao adentrar a escola, comunicamos à gestão 

a nossa presença e apenas com o consentimento dos professores observamos as práticas 

desenvolvidas em sala de aula. O cuidado foi fundamental para a constituição dos 

diálogos, afinal: “[...] temos a clareza de que adentrar no cotidiano de um espaço escolar 

e constituir relações é uma tarefa gradual e lenta, exigindo do pesquisador muita 

paciência, cautela e ética nas relações” (JESUS, 2005, p. 153).  

A fala da professora Betânia, “Quando se faz uma pesquisa dessa, o importante é 

que a pesquisa ela dê voz aos professores, nem só os professores, mas a escola como um 

todo. E que o sistema veja que as escolas estão tentando fazer, mas que as escolas têm a 

grande necessidade de um suporte maior” (Entrevista. Professora de Ensino Religioso: 

Betânia. 4/11/2013), conclama a necessidade da continuidade do diálogo e o respeito às 

práticas da Escola Estadual Despertar. “Ver o que as escolas estão tentando fazer” é 

romper com práticas investigativas e a desconsideração do saber acumulado de seus 

sujeitos.  

                                                           
124

 “[...] he descubierto em mi propio trabajo que es esencial emprender unas formas de investigación que 

estén ubicadas em gran parte em las escuelas y em las aulas y que me exijan trabajar em colaboración 

com los maestros y profesores.” (AINSCOW, 2001, p. 68). 
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A confiança necessária para iniciarmos os diálogos nos fez crescer em nossas 

constatações e necessidade de mudanças nas práticas observadas. A não adaptação dos 

estudantes na escola, suas dificuldades no acompanhamento das atividades e seus 

conteúdos necessitaram de uma análise mais aprofundada. E para não retornarmos à 

polarização referida no início de nossa tese, foi preciso questionar se a escolarização 

oferecida aos demais estudantes correspondia as suas necessidades e ao esperado 

convencionalmente da escola enquanto instituição formativa. 

Algumas decisões alusivas à proposta curricular da Escola Estadual Despertar 

careciam de um movimento de reflexão na ação. Para Contreras (2012, p. 119): “Nossa 

prática cotidiana está normalmente assentada em um conhecimento tácito, implícito, 

sobre o qual não exercemos um controle específico. Há uma série de ações que 

realizamos espontaneamente sem parar para pensarmos nelas antes de fazê-las.” Parar 

para pensar foi o movimento produzido pelo GCEI, além disso, para alguns professores, 

a exemplo de Miguel, Paulo e da intérprete de Libras Diná, foi a primeira formação 

realizada no tocante à inclusão escolar de estudantes com deficiência. 

Um dado importante nos chama a atenção: os professores não atribuem a 

aprendizagem do estudante com deficiência a sua condição. Não encontramos registros 

nos diálogos construídos com base nos instrumentos de pesquisa de uma referência à 

não aprendizagem pelo fato de esses estudantes possuírem uma deficiência. 

Contraditoriamente, foram poucas as tentativas de desenvolver planejamentos voltados  

às condições dessa aprendizagem. 

Oito diálogos foram fundantes ao desenvolvimento de nossa pesquisa e análise 

do porquê considerarmos determinados comportamentos imutáveis. A audiência dos 

professores e da intérprete de Libras da Escola Estadual Despertar oportunizou um: 

“depois do encontro eu comecei a pensar diferente” (Fala da professora Jaque. Diário da 

pesquisadora, 26/9/2013. Encontro do GCEI). Na forma de (re) iniciar os diálogos, 

voltamos ao pensamento de Freire, fonte de inspiração em nossa introdução. “Quanto 

mais certo de que estou certo me sinto convencido, tanto mais corro o risco de 

dogmatizar minha postura, de congelar-me nela, de fechar-me sectariamente no ciclo de 

minha verdade” (FREIRE, 2014, p. 13).  

A dúvida pairou nos corredores da Escola Estadual Despertar, seja como 

descoberta, resistência ou insatisfação, ela estava lá e nisso também reside o despertar! 

Apostar no currículo capaz de atender a todos os estudantes poderia ajudar o professor 

João: “Ou eu fico com a maioria, ou eu fico com a minoria!” a encontrar o caminho de 
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enriquecimento curricular, proposta a favorecer a todos os estudantes. Com o professor 

João (e Paula, Betânia, Selma, Virgínia, Paulo...), discutimos as possibilidades de 

pensar esse currículo comum e acessível. Não ensinamos ao professor João, antes 

aprendemos com suas formas de experimentar, de remodelar o currículo. Como em 

nossa epígrafe, nas tentativas de aproximação do outro, o outro continuou o outro, o que 

houve foi um transformar de um nós mesmos em outros. O outro se manteve e nós 

fomos convidados a sair de nossa comodidade para pensarmos novas formas, estratégias 

de discussão do currículo escolar. Esse movimento entre os participantes da pesquisa 

oportunizou reafirmar o necessário cuidado e respeito com a educação básica. Insistir 

em trabalhos colaborativo-críticos nos ajudou a falar com os sujeitos que lá estão como 

uma das formas, não a única, de valorizar “o que as escolas estão tentando fazer!” 

Mais uma vez, como destacado em nossa introdução, enfatizamos a importância 

de (re) definir o lugar das Instituições de Ensino Superior, afinal, a universidade, com 

base em “[...] suas três dimensões constitutivas – ensino, pesquisa e extensão –, tem 

papel determinante na criação, na implementação e na avaliação de práticas 

educacionais que possibilitem a aprendizagem e o desenvolvimento de alunos com 

deficiências (GLAT; PLETSCH, 2011, p. 143-144. Grifos das autoras.). A realização da 

pesquisa-ação colaborativo-crítica nos parece uma boa forma de sustentação deste 

importante papel do ensino superior.  

Muitas das discussões estabelecidas nos encontros do GCEI dizem respeito à 

prática curricular em sua totalidade, e não apenas aos aspectos concernentes à inclusão 

escolar de estudante com deficiência. Foi-nos/é-nos imperioso “[...] contemplar as 

diferenças como oportunidades de aprendizagem e não como problemas a serem 

solucionados” (AINSCOW, 2001, p. 32)
125

. Essas discussões enviesadas pelas 

observações realizadas, entrevistas, bem como a aproximação aos debates teóricos 

existentes, encaminham-nos ao reconhecimento da problematização da escolarização 

desse estudante como possibilidade de (re) pensar das práticas curriculares para/na 

escola como um todo e nisso reside um paradoxo, pois se por um lado não se trata de 

minimizar o conhecimento específico no trato das necessidades de estudantes com 

deficiência; por outro, tampouco nos interessa distanciar tais necessidades daquelas 

inerentes à natureza humana, portanto peculiares aos demais estudantes.  A 
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 “[...] contemplar las diferencias como oportunidades de aprendizaje y no como problemas que 

solucionar” (AINSCOW, 2001, p. 32). 
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problematização de nossas próprias práticas é o desafio que se impõe, não à educação 

especial, ou ao seu público-alvo, mas essa é incontestavelmente tarefa da educação. 
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APÊNDICE 01  

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO À SALA 

DE AULA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 
 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA 

 

 

 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

 
 
 

1. ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA E ESPAÇO FÍSICO 

 

 

2. ELABORAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - PLANEJAMENTO 

 

 

3. PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

5. RELAÇÃO DOCENTE COM A HETEROGENEIDADE DAS TURMAS 

(INTERAÇÃO COM OS ESTUDANTES COM E SEM DEFICIÊNCIA) 

 



303 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO À ESCOLA 

ESTADUAL DESPERTAR 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Projeto: A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência 

 
 

 

 

 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

CARACTERÍSTICAS E 

QUANTIDADE DE SALAS 

(SALAS DE AULA, 

SECRETARIA, CANTINA, 

LABORATÓRIOS, SALAS DE 

LEITURA, ETC.) 

CARACTERÍSTICAS 

E QUANTIDADE DE 

BANHEIROS 

CONDIÇÕES 

DE 

ACESSIBILIDA

DE FÍSICA 

(RAMPAS, 

ALRGAMENT

O DE PORTAS, 

ETC.) 

LOCALIZAÇÃO 

(URBANA, 

RURAL) 

 

 

 

 

 

ESPAÇO FÍSICO 

 

    

 

 

 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE DE 

PROFESSORES E 

FUNCIONÁRIOS 

 

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

(LICENCIATURA, 

TRABALHO NA 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO) 

 

FORMAÇÃO 

PARA A 

EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA  

 

 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

 

 

 

 

ASPECTOS 

HUMANOS 

 

 

    

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

PROJETO 

PEDAGÓGICO/PROPOSTA 

CURRICULAR  

 

REGIMENTO 

ESCOLAR 

PROGRAMAS 

E 

FINANCIAME

NTO (PDE, 

PDDE, MAIS 

EDUCAÇÃO E 

OUTROS) – 

IDEB 

PROPOSTA DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

ASPECTOS 

ORGANIZACIO

NAIS 

(PEDAGÓGICOS

/CURRICULARE

S) 
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APÊNDICE 02  

CARTA DE APRESENTAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

A Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte 

Subcoordenadoria de Educação Especial 

Centro Estadual de Educação Especial 

Natal, 03 de junho de 2013. 

 

 

Prezados, 

 

A orientanda Marcia Torres Neri Soares do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal da do Rio Grande do Norte (UFRN) desenvolve a pesquisa intitulada: 

“A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de 

pessoas com deficiência”.  Tal pesquisa tem por fito problematizar e intervir nas práticas 

curriculares decorrentes da implementação de políticas públicas de inclusão no campo 

educacional brasileiro, com atenção a organização da rede de ensino da Escola Estadual 

Newton Braga de Faria localizada no município de Natal – RN, em atendimento às 

especificidades de estudantes com deficiência. 

Assim, com o objetivo de garantir a aquisição de informações relevantes no âmbito desse 

projeto de pesquisa, cuja metodologia é a pesquisa-ação-colaborativa, gostaria de contar com 

sua disponibilidade, a fim de obter informações concernentes às políticas curriculares 

estaduais para/na inclusão de pessoas com deficiência. 

Certa de contar com seu apoio e compreensão, desde já agradeço e me coloco à disposição 

para eventuais esclarecimentos. 

 

Profa. Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Natal, _____________de 2013. 
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APÊNDICE 03  

ROTEIRO PARA O LEVANTAMENTO 

DOCUMENTAL ACERCA DOS 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Projeto: A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência 

 

QUADRO IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 
ESTUDANTE 

ANO/SÉRIE 

DATA DE 

NASCIMENTO/IDADE 

DEFICIÊNCIA PROCEDÊNCIA 

(ESCOLAS 

ANTERIORES) 

EXISTÊNCIA 

DE LAUDO 

MÉDICO 
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APÊNDICE 04  

ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - PROFESSOR 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Problematizar e intervir nas práticas curriculares decorrentes da implementação 

de políticas públicas de inclusão no campo educacional brasileiro, com atenção à 

organização da rede de ensino da Escola Estadual Newton Braga de Faria localizada no 

município de Natal – RN, em atendimento às especificidades de estudantes com 

deficiência. 

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Prática Pedagógica de cada professor 

 Articulações com o corpo escolar e órgão estadual 
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 Relação com a heterogeneidade das turmas 

 

Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Disciplina que leciona 

Disciplina de complementação de carga horária 

Ano em que leciona 

Curso de pós-graduação/graduação (maior nível) 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos 

Tempo de serviço na docência 

Carga horária total de trabalho 

 

Perguntas 

1. De que maneira você organiza o espaço da sua sala de aula? 

2. O que você considera na/para organização de seu trabalho pedagógico? 

3. Quais os procedimentos de ensino você mais utiliza em sala de aula?  

4. Em sua opinião, o que contribui para o desenvolvimento da aula?  

5. Quais as funções da avaliação no processo de ensino-aprendizagem? 

6. Quais são os instrumentos de avaliação utilizados por você? 

7. De que maneira você sente que seu trabalho é avaliado pela comunidade 

escolar? 

8. A escola utiliza instrumentos formais para avaliar seu trabalho?  

9. Quais os principais pontos positivos e negativos no trabalho com estudantes com 

deficiência no espaço escolar? 

10. Você participa das decisões no espaço escolar? Em caso afirmativo, de que 

maneira? 

11. Para você existe alguma relação entre a comunidade local e a escola? 

12. Quais suas considerações sobre o espaço físico escolar? 

13. Consegue desenvolver seus planejamentos de aula no tempo previsto? 

14. Sua Escola tem Projeto Pedagógico? Em caso afirmativo, você participou de sua 

elaboração? De que forma? 

15. A Secretaria de Educação do Estado contribui para o aprimoramento de sua 

formação e prática pedagógica?  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – 

REPRESENTANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Problematizar e intervir nas práticas curriculares decorrentes da implementação 

de políticas públicas de inclusão no campo educacional brasileiro, com atenção à 

organização da rede de ensino da Escola Estadual Newton Braga de Faria localizada no 

município de Natal – RN, em atendimento às especificidades de estudantes com 

deficiência. 

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Articulações com os Estabelecimentos de Ensino no tocante à inclusão de 

estudantes com deficiência  

 Organização curricular e a atenção às especificidades de estudantes com 

deficiência 

 Política de Formação Continuada na área de Inclusão Escolar 

 Programas/Projetos em andamento 
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 Dados quantitativos  

Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos 

Tempo de serviço na docência 

Tempo de serviço na Secretaria Estadual de Educação do RN 

 

Perguntas 

01. Como se organiza o trabalho da Suesp com relação às necessidades dos pais, 

estudantes e professores que trabalham com estudantes com deficiência em classes 

comuns de ensino? 

02. Existe alguma articulação com os Estabelecimentos de Ensino no tocante ao 

apoio à inclusão de estudantes com deficiência? Em caso afirmativo, de que forma? 

03. No que se refere ao currículo, o estado intervém na organização curricular das 

escolas em atenção às especificidades de estudantes com deficiência? Em caso 

afirmativo, explicite. 

04. Existem programas e/ou projetos em andamento promovidos pela Suesp nas 

escolas estaduais? 

05. Há uma Política de Formação Continuada na área de Inclusão Escolar para os 

professores da rede? Em caso positivo, quais professores são contemplados pelas 

formações? 

06. Dados quantitativos 

Número total de estudantes 

Número total de estudantes com deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação 

Número total de escolas 

Número total de professores 

Número total de SRMs implantadas 

Número total de professores itinerantes 

Número total de professores participantes de formação continuada promovida 

pela Suesp 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - INTÉRPRETE 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Contribuir para a (re) organização da proposta curricular da Escola Estadual 

Almirante Newton Braga de Fariano tocante às ações educativas voltadas ao respeito às 

diferenças no espaço escolar, em especial nas problematizações curriculares decorrentes 

da inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino.  

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Atuação como intérprete 

 Articulação com os professores e demais envolvidos na escolarização da 

estudante surda 

 Aprendizagem e autonomia da estudante surda 

 

 

 

 



311 

 

Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Cursos específicos na área de atuação 

Tipo de vínculo profissional com a Escola 

Tempo de serviço 

Experiência Profissional 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos na área da Ed. Especial 

Carga horária total de trabalho 

Experiência com estudantes com deficiência 

 

Perguntas 

01. Como é desempenhada sua função como intérprete no contexto escolar? 

02. Como você avalia essa atuação? Caso necessário, apresente aspectos positivos e 

negativos. 

03. Há alguma articulação com os professores e demais envolvidos na escolarização 

da estudante surda? Em caso positivo, explicite como acontece. 

04. No que se refere à aprendizagem da estudante surda apresente aspectos 

observados por você e que considere importante para o seu desenvolvimento e 

autonomia. 

05. De que maneira você sente que seu trabalho é avaliado pela comunidade 

escolar? 

06. Quais aspectos pedagógicos e/ou curriculares já existentes na escola você 

considera como importantes para a inclusão da estudante surda? Quais ainda faltam? 

07. Apresente sua opinião acerca dos agrupamentos dos estudantes com deficiência 

realizados no contexto escolar. 

08. A Escola tem Projeto Pedagógico? Em caso afirmativo, você participou de sua 

elaboração? De que forma? 

09. A Secretaria de Educação do Estado contribui para o aprimoramento de sua 

formação? Em caso afirmativo, de que forma? 

10. Apresente sua opinião sobre a realização da pesquisa na escola. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Contribuir para a (re) organização da proposta curricular da Escola Estadual 

Almirante Newton Braga de Fariano tocante às ações educativas voltadas ao respeito às 

diferenças no espaço escolar, em especial nas problematizações curriculares decorrentes 

da inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino.  

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Coordenação Pedagógica na perspectiva da inclusão escolar 

 Articulações com o corpo escolar e órgão estadual 

 Considerações sobre o trabalho pedagógico da Escola 
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Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Cursos específicos na área de atuação 

Tipo de vínculo profissional com a Escola 

Tempo de serviço na docência 

Experiência Profissional 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos  na área da Ed. 

Especial 

Carga horária total de trabalho 

Experiência com estudantes com deficiência 

 

Perguntas 

01. Há quanto tempo você atua como coordenador pedagógico? 

02. O fato de ter estudantes com deficiência matriculados no contexto escolar traz 

alguma mudança a sua atuação como coordenador pedagógico? Em caso positivo, 

explicite. 

03. Quais aspectos pedagógicos e/ou curriculares já existentes na escola você 

considera como importantes para a inclusão dos estudantes com deficiência? Quais 

ainda faltam? 

04. Apresente sua opinião acerca dos agrupamentos dos estudantes com deficiência 

realizados no contexto escolar. 

05. Sua Escola tem Projeto Pedagógico? Em caso afirmativo, você participou de sua 

elaboração? De que forma? 

06. Como a escola está organizada no que refere ao planejamento pedagógico e à 

avaliação escolar? 

07. A Secretaria de Educação do Estado contribui para o aprimoramento de sua 

formação e atuação na escola? Em caso afirmativo, explicite como. 

08. Apresente sua opinião sobre a realização da pesquisa na escola. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – GESTOR (A) 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Contribuir para a (re) organização da proposta curricular da Escola Estadual 

Almirante Newton Braga de Fariano tocante às ações educativas voltadas ao respeito às 

diferenças no espaço escolar, em especial nas problematizações curriculares decorrentes 

da inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino.  

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Gestão escolar na perspectiva da inclusão escolar  

 Articulações com o corpo escolar e órgão estadual 

 Considerações sobre o trabalho pedagógico da Escola 
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Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Cursos específicos na área de atuação 

Tipo de vínculo profissional com a Escola 

Tempo de serviço na docência 

Experiência Profissional 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos  na área da Ed. 

Especial 

Carga horária total de trabalho 

Experiência com estudantes com deficiência 

 

Perguntas 

01. Há quanto tempo você atua como diretor/vice-diretor nessa escola? 

02. O fato de ter estudantes com deficiência matriculados no contexto escolar traz 

alguma mudança a sua atuação como diretor/vice-diretor? Em caso positivo, 

explicite. 

03. Quais aspectos pedagógicos e/ou curriculares já existentes na escola você 

considera como importantes para a inclusão dos estudantes com deficiência? Quais 

ainda faltam? 

04. Apresente sua opinião acerca dos agrupamentos dos estudantes com deficiência 

realizados no contexto escolar. 

05. Sua Escola tem Projeto Pedagógico? Em caso afirmativo, você participou de sua 

elaboração? De que forma? 

06. A Secretaria de Educação do Estado contribui para o aprimoramento de sua 

formação e atuação na escola? Em caso afirmativo, explicite como. 

07. Apresente sua opinião sobre a realização da pesquisa na escola. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – PROFESSOR DA 

SALA COMUM (1º AO 5º ANO) 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Contribuir para a (re) organização da proposta curricular da Escola Estadual 

Almirante Newton Braga de Fariano tocante às ações educativas voltadas ao respeito às 

diferenças no espaço escolar, em especial nas problematizações curriculares decorrentes 

da inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino. 

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Prática Pedagógica de cada professor 

 Articulações com o corpo escolar e órgão estadual 

 Relação com a heterogeneidade das turmas 

Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Disciplina que leciona 

Disciplina de complementação de carga horária 



317 

 

Ano em que leciona 

Curso de pós-graduação/graduação (maior nível) 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos na área da Ed. Especial 

Tempo de serviço na docência 

Carga horária total de trabalho 

Experiência com estudantes com deficiência 

 

Perguntas 

01. De que maneira você organiza o espaço físico da sua sala de aula? E quais suas 

considerações sobre o espaço físico escolar? 

02. Como é definido o conteúdo a ser trabalhado em sua sala de aula? 

03. Quais os procedimentos de ensino você mais utiliza em sala de aula? Por quê?  

04. Em seu ponto de vista quais as funções da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem? E quais são os instrumentos de avaliação mais utilizados por você? 

Sua utilização depende de alguma organização da escola? 

05. Em sua opinião, a presença do estudante com deficiência na sala de aula provoca 

alguma mudança no planejamento docente? 

06. Apresente sua opinião acerca dos agrupamentos dos estudantes com deficiência 

realizados no contexto escolar. 

07. Quais suas considerações sobre o trabalho realizado pela Sala de Recursos 

Multifuncionais localizada na Escola? E sobre o trabalho da intérprete? 

08. Sua Escola tem Projeto Pedagógico? Em caso afirmativo, você participou de sua 

elaboração? De que forma? 

09. A Secretaria de Educação do Estado contribui para o aprimoramento de sua 

formação e prática pedagógica? 

10. Apresente sua opinião sobre a realização da pesquisa na escola. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – PROFESSOR DA 

SALA COMUM 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Contribuir para a (re) organização da proposta curricular da Escola Estadual 

Almirante Newton Braga de Fariano tocante às ações educativas voltadas ao respeito às 

diferenças no espaço escolar, em especial nas problematizações curriculares decorrentes 

da inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino. 

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Prática Pedagógica de cada professor 

 Articulações com o corpo escolar e órgão estadual 

 Relação com a heterogeneidade das turmas 

Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Disciplina que leciona 
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Disciplina de complementação de carga horária 

Ano em que leciona 

Curso de pós-graduação/graduação (maior nível) 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos na área da Ed. Especial 

Tempo de serviço na docência 

Carga horária total de trabalho 

Experiência com estudantes com deficiência 

 

Perguntas 

01. De que maneira você organiza o espaço físico da sua sala de aula? E quais suas 

considerações sobre o espaço físico escolar? 

02. Como é definido o conteúdo a ser trabalhado em sua sala de aula? 

03. Quais os procedimentos de ensino você mais utiliza em sala de aula? Por quê?  

04. Em seu ponto de vista quais as funções da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem? E quais são os instrumentos de avaliação mais utilizados por você? 

Sua utilização depende de alguma organização da escola? 

05. Em sua opinião o que facilita a aprendizagem dos estudantes com deficiência? 

Isso se difere das necessidades/expectativas dos demais estudantes? 

06. O rendimento escolar dos estudantes com deficiência se difere muito dos demais 

estudantes da turma? Explique 

07. Se pudesse descrever a experiência de trabalhar com estudantes com deficiência, 

o que elencaria como positivo e negativo? 

08. A presença do estudante com deficiência na sala de aula provoca alguma 

mudança em seu planejamento? 

09. Apresente sua opinião acerca dos agrupamentos dos estudantes com deficiência 

realizados no contexto escolar. 

10. Quais suas considerações sobre o trabalho realizado pela Sala de Recursos 

Multifuncionais localizada na Escola? E sobre o trabalho da intérprete? 

11. Sua Escola tem Projeto Pedagógico? Em caso afirmativo, você participou de sua 

elaboração? De que forma? 

12. A Secretaria de Educação do Estado contribui para o aprimoramento de sua 

formação e prática pedagógica? 

13. Apresente sua opinião sobre a realização da pesquisa na escola. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – PROFESSOR (A) 

DA SRMs 

 

Apresentação 

Discente do Programa de Pós Graduação – Doutorado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Finalidade da entrevista  

Subsidiar a coleta de dados da Pesquisa intitulada “A prática curricular no chão 

da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”. 

Objetivo da Pesquisa 

Contribuir para a (re) organização da proposta curricular da Escola Estadual 

Almirante Newton Braga de Fariano tocante às ações educativas voltadas ao respeito às 

diferenças no espaço escolar, em especial nas problematizações curriculares decorrentes 

da inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino.  

Disponibilidade 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

Duração da entrevista: ________________________ 

Permissão para gravar a entrevista: (   )Sim (   )Não 

Os dados da entrevistas serão utilizados respeitando o anonimato do (a) 

entrevistado (a). 

Pontos a serem discutidos na entrevista: 

 Atendimento Educacional Especializado  

 Articulações com o corpo escolar e órgão estadual 

 Considerações sobre o trabalho pedagógico da Escola 
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Caracterização – Dados de Identificação 

Formação 

Cursos específicos na área de atuação 

Tipo de vínculo profissional com a Escola 

Tempo de serviço na docência 

Tempo  de funcionamento da SRMs 

Participação de formação continuada nos últimos 5 anos na área da Ed. Especial 

Carga horária total de trabalho 

Experiência com estudantes com deficiência 

Perguntas 

01. Há quanto tempo você atua como professor da SRMs? 

02. Quantos estudantes com deficiência são acompanhados por você na SRMs e 

quais as suas especificidades? 

03. Como é organizado o Atendimento Educacional Especializado (AEE) oferecido 

na SRMs? 

04. Em sua opinião o AEE interfere na aprendizagem e desenvolvimento dos 

estudantes com deficiência? De que forma? 

05. Há alguma articulação com os professores e demais envolvidos na escolarização 

dos estudantes com deficiência? Em caso positivo, explicite como e com quais 

profissionais acontece essa articulação. 

06. Quais aspectos pedagógicos e/ou curriculares já existentes na escola você 

considera como importantes para a inclusão dos estudantes com deficiência? Quais 

ainda faltam? 

07. Apresente sua opinião acerca dos agrupamentos dos estudantes com deficiência 

realizados no contexto escolar. 

08. Sua Escola tem Projeto Pedagógico? Em caso afirmativo, você participou de sua 

elaboração? De que forma? 

09. A Secretaria de Educação do Estado contribui para o aprimoramento de sua 

formação e atuação na SRMs? Em caso afirmativo, explicite como. 

10. Apresente sua opinião sobre a realização da pesquisa na escola. 
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APÊNDICE 05  

PAUTA DE ENCONTRO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de 

pessoas com deficiência” 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA GCEI – GRUPO DE COLABORAR-AÇÃO EM INCLUSÃO 

ESCOLAR 

 

PAUTA DO ENCONTRO – 29 de outubro de 2013 

 

Objetivo:  Problematizar a inclusão do estudante com deficiência no tocante às práticas curriculares 

desenvolvidas na escola. 

   

 

Duração: 02 horas      

 

 

01 Informe:  

 Breve Retomada dos Encontros Anteriores (Resolução) e Informações acerca da Conclusão 

do GCEI 

 Reposições 

 Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Entrega de Materiais Continuum 

 

 

02 Atividade inicial  Falemos de nossas práticas! 02 professores (as) receberão situações de sala de 

aula extraídas da observação às turmas. Nessas situações apenas serão apresentados os desafios. 

Outros 02 professores (as) receberão as resoluções encontradas pelos professores (as) observados 

(as). Após uma breve reflexão iniciaremos as apresentações. 

 

03 Apresentações da Atividade Extra II Problematizar nossas próprias práticas: a inclusão de 

estudantes com deficiência em foco 

 

04 Discussão 

 

05 Avaliação do Encontro 
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APÊNDICE 06  

LINHA DO TEMPO DA MUDANÇA 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da inclusão 

escolar de pessoas com deficiência” 

FORMAÇÃO CONTINUADA – INCLUIR EM ESPAÇOS DE COLABORAR-AÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 

Linha do Tempo: formação docente 

 
EVENTO/FATO ANO/PERÍODO ALGO SIGNFICATIVO 

PARA SUA FORMAÇÃO 

E/OU PARA INCLUSÃO DE 

ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA  
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APÊNDICE 07  
AVALIAÇÃO FINAL DO GCEI 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA:  “A prática curricular no chão da escola: adentrando os 

meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 
FORMAÇÃO CONTINUADA GCEI – GRUPO DE COLABORAR-AÇÃO EM 

INCLUSÃO ESCOLAR 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

Prezado (a) professor (a), 

 

Contamos com sua participação no preenchimento da avaliação abaixo. Os tópicos são 

referentes à formação continuada realizada na escola durante o ano de 2013. 

 

Pautas 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Carga horária total do Curso 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Temáticas 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Material Complementar – Módulos Continuum e demais textos 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Atividades Extras (Entender a deficiência e Problematizar nossas práticas) 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 
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CD 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

Recursos 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Ateliê Audiodescrição 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Ateliê Libras 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Fórum de discussão do Projeto Político Pedagógico 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Participação e envolvimento do Grupo 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Sua participação Individual 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

 

Atuação da Pesquisadora 

RUIM RAZOÁVEL BOM ÓTIMO 

    

 

Sugestão para a formação continuada da Escola no ano vindouro 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Muito obrigada! 
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APÊNDICE 08 
ATIVIDADE/ANÁLISE DA POLÍTICA 

NACIONAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BASE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL EM CONTEXTOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES 
 

PESQUISA: “A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA – INCLUIR EM ESPAÇOS DE COLABORAR-

AÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 

ROTEIRO PARA ESTUDO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008. 

 

 

ENVELOPE 01 

 

IV Objetivos da Política Nacional e Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva 

V Alunos atendidos pela Educação Especial 

 

QUESTÕES 

 

1. Segundo a Política, quais garantias devem ser oferecidas pelos sistemas de 

ensino às necessidades especiais de estudantes com deficiência?  

 

 

2. De que forma a educação especial deve ser apresentada como proposta 

pedagógica da educação inclusiva? 

 

3. Com base na Política, expliquem quem é considerado: 

 

a) Pessoa com deficiência 

b) Transtornos Globais do Desenvolvimento 

c) Altas Habilidades/Superdotação 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

BASE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL EM CONTEXTOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES 
 

 

 

PESQUISA: “A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

Pesquisadora: Marcia Torres Neri Soares 

Orientadora: Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

Professor(a) Participante: 

______________________________________________________ 

Série/Ano _______________        Turno __________________ 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA – INCLUIR EM ESPAÇOS DE COLABORAR-

AÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 

ROTEIRO PARA ESTUDO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008. 

 

 

ENVELOPE 02 

 

VI Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva 

 

 

QUESTÕES 

 

1. Explique a função do Atendimento Educacional Especializado segundo 

orientações da Política Nacional. 

 

 

2. O que a lei assegura como orientações para o ingresso de estudantes surdos em 

classes comuns de ensino? 

 

 

3. Informe segundo o que preceitua a Política Nacional: 

 

a) Como dever ser a avaliação pedagógica de estudantes com deficiência? 

 

b) Qual a formação necessária ao trabalho com a educação especial? 
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APÊNDICE 09  

AVALIAÇÃO DOS ENCONTROS E 

LEVANTAMENTO DOS TEMAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA: “A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA – INCLUIR EM ESPAÇOS DE COLABORAR-

AÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 
Avaliação  

Com base em sua prática na inclusão escolar de estudantes com deficiência, apresente o 

que você considera como: 
CONQUISTAS DIFICULDADES 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 10  
 

ATESTADO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

Atestamos para os devidos fins que o (a) professor (a) 

______________________________________________________________________

_______, matrícula nº __________________________, pertencente ao quadro 

profissional da Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria, ausentou-se de suas 

atividades desenvolvidas em outros espaços de trabalho, por participar do I Fórum de 

Discussão do Projeto Político Pedagógico: passos iniciais para uma participação 

coletiva, da Formação Continuada Grupo de Colaborar-Ação em Inclusão Escolar 

(GCEI) articulada à Linha de Pesquisa “Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e Não Escolares”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durante o dia 9 de setembro de 

2013, obtendo a frequência de ___ horas.  

 

 

 

 

Natal, 9 de setembro de 2013. 
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APÊNDICE 11  
TEXTO SOBRE O PPP 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

FORMAÇÃO CONTINUADA GCEI – GRUPO DE COLABORAR-AÇÃO EM INCLUSÃO 

ESCOLAR 

 
I Fórum de Discussão do Projeto Político Pedagógico: passos iniciais para uma 

participação coletiva 

 

TEXTO: A discussão do Projeto Político Pedagógico: primeiras reflexões com/na 

Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria
126

 

 

Discutir o Projeto Político Pedagógico (PPP) tem permeado as ações 

desenvolvidas em diversas escolas de todo o Brasil. De maneira recorrente, o PPP 

apresenta-se como a própria organização pedagógica escolar e a decorrente coletividade 

necessária a sua realização. Durante muito tempo, esse documento–retrato/identidade da 

escola foi desenvolvido por uma parcela de representantes constituída por 

coordenadores pedagógicos, diretores e/ou consultores especializados no assunto, como 

mais uma das ações burocráticas do fazer educativo, mera exigência de um 

planejamento a ser engavetado ou apresentado às instâncias governamentais, 

descaracterizando seu verdadeiro significado. (VASCONCELLOS, 2006; VEIGA, 

2002). 

Salvaguardado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996), o PPP deve ser organizado pelos estabelecimentos de ensino, 

assumindo a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Nas 

discussões estabelecidas no GCEI, contudo, constatamos o distanciamento entre a letra 

da lei e as práticas desenvolvidas no chão da escola, ou dito de outro modo, entre a 

formulação e a implementação de uma política pública (ARRETCHE, 2003; 

HÖFLING, 2001). Afora as condições políticas, econômicas e sociais [...] nas quais e 

com as quais trabalhamos, ainda apresentamos dificuldades em garantir o cumprimento  

                                                           
126

 Texto escrito para fins exclusivos da FORMAÇÃO CONTINUADA GCEI – GRUPO DE 

COLABORAR-AÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR articulada à PESQUISA: “A prática curricular no 

chão da escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência”, de autoria da 

estudante Marcia Torres Neri Soares, do Doutorado em Educação do Programa de Pós-Graduação da 

UFRN, sob a orientação da profa. Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães. 
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de determinações legais, e para além dessas exigências, assegurarmos como necessidade 

básica de nossas escolas, a participação efetiva de todos os envolvidos com os processos 

de escolarização de parcela significativa de estudantes. Que estudantes são esses? 

Quantos são? Por que escolheram a Escola Estadual Despertar? Quais os seus 

interesses? Essas são algumas das muitas questões necessárias a nossa primeira 

aproximação com o PPP da escola. 

Quando nos referimos à construção, e no caso da Escola Estadual Despertar, a 

(re) elaboração desse PPP, devemos nos lembrar de que esta construção não se 

circunscreve aos muros da escola, afinal, para além de suas paredes [e dentro delas] 

estão: a comunidade na qual se insere, os pais dos estudantes, os movimentos sociais e 

também as atividades desenvolvidas no interior do currículo escolar, porém fora da 

estrutura física da escola. Além disso, a escola provê momentos importantes como o 

assegurado em nossos espaços de formação continuada e tem dialogado com as novas 

formas do fazer educativo, a exemplo da Sala de Recursos Multifuncionais (SRMs). 

Que compreensão temos sobre a SRMs?  Quais nossas concepções acerca da 

formação continuada? Como solidificar esse espaço e garantir sua continuidade? Quem 

deve participar da elaboração do PPP? O que é currículo escolar? Não temos a pretensão 

de desenvolvermos um manual de orientação sobre essas e outras questões, mas 

acreditamos na possibilidade de discutir com os que dão corpo à escola o entendimento 

de que o conhecimento escolar não se constitui tão somente mediante a utilização do 

livro didático, bem como as informações atualizadas de que dispomos em nossos 

planejamentos, mas também nas escolhas feitas na utilização desses recursos, nas 

formas como podemos silenciar uns e privilegiar outros tantos. Enfim, na subjetividade 

implícita na organização do trabalho pedagógico e na (con) formação de identidades no 

interior do espaço escolar. 

O espírito de Procusto (BAGNO, 1998), problematizado em nosso 2º Encontro 

do GCEI, povoaria nossas ações? De que modo as especificidades de todos os 

estudantes, em especial, daqueles que possuem uma deficiência são contempladas no 

interior do currículo escolar? Reconhecer tais especificidades e proporcionar os 

caminhos diferenciados para o ensino e a aprendizagem é algo salutar apenas para 

estudantes com deficiência? 

Para Sacristán (2007, p. 147-148), “Cada uma das áreas das quais se compõe o 

currículo, ainda que o professor se dedique somente a uma delas, representa tradições 

culturais e pedagógicas amplas”. Dessa forma, transcendendo a visão meramente técnica 
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restrita aos procedimentos e técnicas, o currículo está implicado “[...] em relações de 

poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz 

identidades individuais e sociais particulares” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 8). 

As afirmações nos fazem refletir sobre a forma como organizamos o trabalho 

pedagógico e a problematização de que os fatores culturais interferem nessa 

organização. Pensar na organização do PPP da Escola Estadual Despertar nos traz o 

desafio de questionar as nossas próprias práticas, bem como as condições de trabalho e 

as concepções acerca do currículo, inclusão escolar, deficiência, formação continuada, 

avaliação, planejamento, entre outros, ao ponto de não somente cumprirmos as 

exigências legais, mas falarmos do que acreditamos e podemos fazer. Não temos 

respostas para tantas perguntas, porém afirmamos sua problematização como um grande 

e importante passo! 

Ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou 

válida aos seus próprios olhos (FORQUIN, 1993, p. 9). 
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APÊNDICE 12  
ATIVIDADES EXTRAS DO GCEI 

PESQUISA: “A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

Pesquisadora: Marcia Torres Neri Soares 

Orientadora: Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

Professor(a) Participante: 

______________________________________________________ 

Série/Ano _______________        Turno __________________ 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA – GCEI 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 

ATIVIDADE EXTRA I Entender a deficiência: a discussão curricular em ação 

 

TEXTO BASE: MAGALHÃES, Rita de Cássia Barbosa Paiva. Traduções para as 

palavras diferença/deficiência: um convite à descoberta. In: MAGALHÃES, Rita de 

Cássia Barbosa Paiva (Org.). Reflexões sobre a diferença: uma introdução à educação 

especial. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002, p. 21-34. 

CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE: 4 horas 

PRAZO PARA ENTREGA DA ATIVIDADE: 12 de junho de 2013 

 

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

 

I Você já teve alguma experiência com uma pessoa com deficiência? Em caso 

afirmativo, considera que essa experiência colaborou/colabora ao desenvolvimento de 

sua prática pedagógica? 

 

II Segundo a autora, afirmar que “todos somos deficientes” é um equívoco. Quais os 

argumentos apresentados para endossar essa afirmação? Você concorda com esse 

posicionamento teórico? Justifique. 

 

III Conforme as discussões apresentadas pela autora, Lígia Amaral diferencia a 

deficiência primária da secundária. Com base nas contribuições teóricas elencadas no 

texto, diferencie essas deficiências e em seguida faça um paralelo de como elas se 

evidenciam no ambiente escolar, se possível, relacionando com sua própria experiência 

em sala de aula. 

 

IV A autora nos lembra que em contato com uma pessoa com deficiência mental [ao 

que poderíamos acrescentar outras deficiências], é comum não sabermos como agir, o 

que pode gerar certos receios. Em sua prática em sala de aula você já se deparou com 

alguma situação desse tipo, ou tem alguma dificuldade pessoal em lidar com a 

deficiência?  

 

V Tomando por base o quadro “Sinopse das atitudes sociais relativas à deficiência” da 

página 29, produza um pequeno texto apresentando as formas atuais de concepção de 

deficiência e sua relação com os diferentes momentos históricos identificados. 
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PESQUISA: “A prática curricular no chão da escola: adentrando os meandros da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência” 

Pesquisadora: Marcia Torres Neri Soares 

Orientadora: Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

Professor(a) Participante: 

______________________________________________________ 

Série/Ano _______________        Turno __________________ 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA – INCLUIR EM ESPAÇOS DE COLABORAR-

AÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 

ATIVIDADE EXTRA II Problematizar nossas próprias práticas: a inclusão de 

estudantes com deficiência em foco 

 

CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE: 4 horas 

 

PRAZO PARA ENTREGA DA ATIVIDADE: 16 de outubro de 2013 

 

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

 

I Organização: Grupos de no máximo 4 participantes; 

 

II Apresentação individual de situações do cotidiano escolar em que tenha sido 

desafiadora a inclusão de um estudante com deficiência no interior do seu planejamento 

pedagógico; 

 

III Definição da situação a ser relatada no trabalho escrito; 

 

IV Descrição da situação com todas as informações necessárias: 

 

Série/Ano 

Turma 

Disciplina 

Conteúdo 

Recursos (livro didático, quadro de giz...) 

Número total de estudantes 

Aluno com Deficiência (criar nome fictício, apresentar idade, histórico escolar de 

aprovação ou repetência, especificidades, e outras informações que julgarem 

necessárias) 

Situação – Descrever uma situação específica em que tenha necessitado ajustar o 

planejamento em virtude da presença do estudante com deficiência, ou que tenha 

considerado uma situação desafiadora; 

Resolução do Conflito – Detalhar qual a solução encontrada pelo grupo a fim de 

favorecer a inclusão do estudante com deficiência 

Fatores intervenientes – caso julguem necessário, apresentem aspectos considerados 

como intervenientes (que contribuem positiva ou negativamente na/para a situação 

problematizada). 
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APÊNDICE 13  
AVALIAÇÃO DO ENCONTRO/2015  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA:  Currículo escolar e inclusão de estudantes com deficiência: diálogos com 

professores de uma escola pública 

FORMAÇÃO CONTINUADA GCEI – GRUPO DE COLABORAR-AÇÃO EM INCLUSÃO 

ESCOLAR 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 
AVALIAÇÃO 

MUDANÇAS IDENTIFICADAS NO CONTEXTO ESCOLAR RELACIONADAS À 

INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

PESQUISA:  Currículo escolar e inclusão de estudantes com deficiência: diálogos com 

professores de uma escola pública 

FORMAÇÃO CONTINUADA GCEI – GRUPO DE COLABORAR-AÇÃO EM INCLUSÃO 

ESCOLAR 

ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 

 
AVALIAÇÃO 

MUDANÇAS IDENTIFICADAS NO CONTEXTO ESCOLAR RELACIONADAS À 

INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


