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Eixo Temático 11 –  Educação e Inclusão Social 

 

RESUMO 

O presente trabalho focaliza o trabalho colaborativo feito em cinco escolas de Sergipe. 
Discute o processo de formação de professores na perspectiva da escola inclusiva, através da 
pesquisa-ação colaborativa. Para tanto, intervém junto às escolas de ensino regular, orientada 
pela interlocução com os princípios histórico-culturais e da pesquisa-ação-colaborativa. As 
possibilidades dialógicas com as escolas/professores moveram as análises da trama de 
funcionamento da sala de aula. Através de visitas semanais as escolas buscou-se compreender 
as práticas pedagógicas e novas possibilidades de ação. A reflexão conjunta levou os 
participantes a questionarem suas formas de trabalho. Conclui-se que são necessárias 
parcerias, colaboração, para que a escola e os processos educacionais sejam colocados em 
movimento e se efetive como espaço de inclusão. 

Palavras-chave: pesquisa-ação colaborativa; formação de professores; inclusão. 

  

ASTRACT 

The present work focus the collaborative work done in five schools of Sergipe. Discusses the 
process of teacher education in the perspective of inclusive education through collaborative 
action research. For this purpose, to intervene with mainstream schools, guided by 
interlocution with the principles of historical-cultural and collaborative-action research. The 
dialogical possibilities with schools / teachers have moved the plot analyzes of operation of 
the classroom. Through weekly visits to the schools sought to understand the pedagogical 
practices and new possibilities for action. The joint reflection led participants to question their 
ways of working. Conclude that partnerships are necessary, collaboration, so that the school 
and the educational processes are put into motion and become effective as a space of 
inclusion. 

Keywords: Collaborative action research, teacher formation, inclusion. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos tempos atuais as informações são veiculadas com uma velocidade estonteante, o que faz 

com que seja preciso uma ressignificação, por parte das instituições de ensino, das práticas 

pedagógicas e uma busca por novos sentidos para a sala de aula. Desta forma vivemos a 

ruptura do paradigma de ensino cartesiano, recusando a racionalidade técnica, rumo ao 

pensamento complexo (MORIN, 2001). 
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Na busca deste novo paradigma o professor é a cada dia testado em sua competência.  Se a 

competência dos professores fosse medida pelo número de capacitações que frequenta, a 

qualificação dos professores seria adequada. Porém, não é isso que acontece, e os programas 

oferecidos são poucas vezes questionados. Talvez fosse coerente perguntar: Porque os 

programas de formação falham? Um dos aspectos que parece aparecer nessa discussão é o 

fato de que a transferência dos saberes não acontece de forma linear.  

Ainda na busca dessa resposta observamos tentativas isoladas de formação, algumas 

apontando para necessidade de criar dispositivos de trabalho coletivo, de auto-formação 

cooperativa, do rompimento com a cultura que isola e que coloca o professor como auto-

suficiente.  

Levando em conta a complexidade das questões que envolvem a formação, este artigo se 

dedicará a discutir a formação de professores, que estejam preparados para a criação de uma 

escola inclusiva, a partir do trabalho colaborativo. Acreditando que a construção do saber se 

dá por meio da reflexão dos processos experienciados, do diálogo, dos confrontos e da 

promoção de situações que possibilitem o professor a ajudar seu aluno a contextualizar e dar 

sentido aos seus conhecimentos, construindo novos saberes (MEIRIEU, 2002). 

Nessa perspectiva desde 2008 temos desenvolvido um trabalho junto às escolas de Sergipe. 

Este trabalho se configura nos princípios da pesquisa-ação colaborativo-crítica.  

O desejo foi conhecer a educação do estado de Sergipe através das ações que aconteciam na 

escola, no emaranhado das políticas instituídas e das políticas instituintes. Assim fizemos, e o 

que vimos foram variadas práticas pedagógicas e uma grande dificuldade em transformar as 

práticas e a própria escola.  

 

2. PESQUISA – AÇÃO COLABORATIVA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO 

É num contexto de crescimento global dos países que documentos como a Declaração de 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) influenciaram nas políticas 

públicas de educação inclusiva. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°. 

9.394/96 é previsto que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, 

recursos e organização específicos para atender as suas necessidades; assegura a 

terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do 

programa escolar (FERREIRA; FERREIRA, 2007). 
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No Brasil pelo Decreto n°. 3.956/2001 foi promulgada a Convenção da Guatemala (1999) 

ressaltando que pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que as demais pessoas, sendo anulada qualquer forma de discriminação ou 

exclusão. 

Poderíamos destacar ainda, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 

2006; o Decreto 6.571 de 2008, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado; o 

Parecer 13/CNE de 2009. 

Entretanto, apesar da existência de inúmeras leis, decretos e documentos para garantir a 

educação inclusiva, isso ainda parece distante da nossa realidade. Muitas seriam as razões que 

seriam possíveis enumerar como responsáveis por isso, uma das razões sempre destacadas é a 

formação dos professores, que não prevê a qualificação para formação de uma escola 

inclusiva.  

Mesmo que a formação inicial não abranja a preparação do professor para escola inclusiva, 

muitos são os programas de formação continuada para professores, e mesmo assim 

acompanhamos as dificuldades desses professores. 

Dentre as questões que em nossa experiência e análise poderiam ser responsáveis pelo 

insucesso dos programas. Destacamos: que são baseados em módulos e etapas a percorrer, e 

em modelos a reproduzir; que são planificados por serviços centrais; que trabalham numa 

relação de poder vertical do formador sobre o professor; que a formação continuada não faz 

relação com a formação inicial; tratar a prática pedagógica como se fosse a transmissão de 

"novas" técnicas. 

Desta forma, a avaliar pela situação que se vive nas escolas, consideramos que essa forma de 

formação não serviu a muitos, e, além disso, esses programas reforçaram o alheamento e a 

alienação de grande número de professores.   

Essa análise nos instigou a pensar que a formação de professores preocupados com a 

constituição de uma escola inclusiva precisa ser repensada. A alternativa que apontamos é a 

perspectiva de formação através da pesquisa–ação colaborativa.   

Na pesquisa-ação colaborativo-crítica, a característica fundamental é a ideia de espiral auto-

reflexiva, constituída por ciclos que se sucedem de planejamento, ação, observação e reflexão, 

pressupondo a integração do sujeito e sua existência, entre o pensar e agir, entre 

acontecimentos e valores e entre o pesquisador e pesquisado (BARBIER, 2004).  
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A pesquisa-ação em uma perspectiva colaborativo-crítica busca ser instrumento de mudança, 

tem um efeito discursivo em função de uma constante reflexão sobre a ação. Constitui-se 

como um meio de formação e mudança participativa, na qual há uma nova concepção de 

pesquisador que busca construir novos conhecimentos ou outras formas de saber. Assim os 

sujeitos participantes do grupo procuram atuar em diversos papéis e utilizam a práxis, ação 

teoricamente sustentada (JESUS, 2008).  

As práticas educativas são de extrema importância na aquisição de aprendizagens. No caso do 

sujeito com necessidades especiais, muitas vezes as práticas parecem mais distantes da 

realidade do professor, da escola. O professor seria o sujeito preparado para fazer essas 

mediações em diferentes níveis de desenvolvimento. Através das mediações, busca-se 

modificar os níveis de desenvolvimento, apropriando-os de diferentes tipos de produções. 

Para que isso aconteça é preciso uma organização e sistematização, que interfira no cotidiano 

da sala de aula e na forma de utilizar os recursos e estratégias que atenda as diferentes 

necessidades dos alunos.    

A escola tem responsabilidade na formação do cidadão. O educador deve então buscar a 

formação da autonomia, encorajando o aluno a refletir sobre seus conhecimentos, 

extrapolando a sala de aula, respingando na vida. Para isso é preciso que o educador questione 

os saberes e as suas relações com o mundo, é preciso que abra mão do poder autoritário. O 

professor pode ser o disparador de uma vontade de autonomia necessária a essa formação. 

 Aquilo que só vale na escola só vale para ter êxito na escola, é uma 
“utilidade escolar” que se troca por uma boa nota e depois se esquece 
completamente. Querer ser autônomo, isto é, capaz de questionar o mundo 
com seus saberes escolares e, inversamente, questionar seus saberes 
escolares com o mundo: pois é nesse confronto que um sujeito deixa de ser 
“um aluno” para tornar-se progressivamente “um cidadão” (MEIRIEU, 
2005, p. 112). 

 

A escola, como pública e democrática, é responsável por promover e pôr em prática os 

direitos humanos básicos. Os alunos devem vivenciá-los para que possam usá-los e defendê-

los. Um desses direitos é o direito a uma educação de qualidade, que atenda as necessidades 

de cada um, sem perder de vista a coletividade. Isso não vem ocorrendo facilmente num 

modelo neoliberal. Os professores têm perdido sua autonomia e estão sendo reduzidos a 

meros executores, porém resistem, e pode ser percebido através de vários movimentos.  
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Nesse movimento, vários dispositivos legais vêm sendo elaborados para que a escola seja 

espaço de aprendizado para todos os alunos.  

Vivemos inegavelmente em tempos de inclusão escolar, ou seja, em tempos de pensar/instituir 

uma escola que acolhe. Este é o desafio atual, deve ser a vocação da escola, coerente com seu 

principio fundamental de universalização.    

Buscando derivações propositivas para educação, este trabalho de pesquisa se propõe articular 

os princípios da matriz histórico-cultural com a pesquisa-ação, entendendo que essa 

articulação é capaz de produzir tais derivações. 

A pesquisa-ação foi utilizada em todo trabalho. Num trabalho de colaboração a disposição foi 

pensar as contradições e os confrontos. Seguindo os processos que se organizam no grupo, o 

objetivo foi à reversão de uma lógica pré-estabelecida (BARBIER, 2004; CARR e KEMMIS, 

1988). 

Nesse processo o conceito de mediação de Vigostski (1989) foi importante, pois não é 

entendida como um espaço “entre”, mas como relação que “faz parte”.  Os mediadores estão 

no meio, são operadores do trabalho, conectam ações e discursos. Seria o que Barbier chama 

de uma “escuta sensível do vivido”, onde o mediador ocupa o lugar de um analisador, que não 

tem por meta julgar ou medir as atitudes e discursos. Isso requer uma abertura para conhecer o 

que é novo.  

A investigação-ação pode ser disparadora do processo emancipatório. Quando os sujeitos-

gestores-professores tomam-se como investigadores a situação toma uma complexidade onde 

não são mais possíveis separações tecnocráticas. Desta forma, “são capazes de transformar 

lógicas de ensino, tanto no âmbito das unidades escolares quanto no âmbito da elaboração de 

políticas educacionais” (JESUS, 2008b, p. 143). 

Buscou-se conhecer o processo pelos quais os professores criam suas práticas pedagógicas 

cotidianamente e articulam-se os saberes que lá circulam com as normas oficiais, isso permite 

agir sobre uma realidade escolar concreta. Pensar as práticas educativas cotidianas implica em 

pensá-las numa tensão entre a formulação das propostas/regras, que são impostas, e o que 

realmente acontece na escola. Os professores constroem suas práticas cotidianas a partir de 

muitas experiências, de muitas histórias, de muitos saberes, isto muitas vezes traz 

contradições de crenças, de possibilidades, de regulação e emancipação. 
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A escola pode construir novos caminhos emancipatórios. Para isso é preciso pensar as práticas 

educativas na escola atual. É possível ver que se continua a reproduzir modelos, como se na 

escola estivessem os mesmos alunos de séculos atrás, não se fala de uma escola concreta. 

Fala-se de uma grande diversidade de sujeitos na escola, mas continua-se a produzir práticas 

que levam em conta grupos homogêneos.  

O discurso sobre a inclusão muitas vezes reproduz uma ideia de diferença igualando a 

diversidade. Porém a diferença possui uma múltipla dimensão, que extrapola as manifestações 

e é afirmativa. Cabe a nós não enquadrá-las, mas ser sensível ao inesperado, a essa intensa 

multiplicidade. 

Portanto, uma escola inclusiva exige outra organização, a gestão e toda comunidade escolar 

precisa estar envolvida nessa organização. Hattge (2009), destaca três aspectos principais no 

modo de gerir a escola, são eles: autonomia, autogestão e participação. A autonomia envolve 

não apenas aspectos administrativos como aos pedagógicos e depende de uma consciência 

crítica. Somente a autonomia poderia levar ao maior governamento dos sujeitos que então 

seriam capazes de se autogerir. Já a participação envolve a todos do espaço escolar. 

Numa escola em que esses aspectos estivessem presentes, poderia se pensar nas alterações do 

funcionamento e do currículo. Essas mudanças podem ser tanto da ordem das práticas, quanto 

dos conteúdos, o importante é que provoquem novas formas de subjetivação dos sujeitos, que 

se recoloquem como sujeitos aprendentes no espaço da escola. 

No caso das pessoas com deficiência, o corpo traz a marca. O impacto do corpo sobre os que 

ensinam parece ser desviante das práticas que levem o aluno a aprender. A escola busca nas 

ciências da saúde mecanismos para diluir ou minimizar os males. Com o apagamento das 

marcas o que se deseja é normalizar. Essas marcas são entendidas na sociedade como 

diversidade, o que reduz o conceito de diferença ao que é incomum. Discutir a inclusão de 

outra forma “significa pensar a diferença dentro de um campo político, no qual experiências 

culturais e comunitárias e práticas sociais são colocadas como integrantes da produção dessas 

diferenças” (LOPES, 2007, p.20).               

As possibilidades de ações é que tornam possível o conhecimento; um saber modifica-se a 

partir da ação. Isso acontece de forma progressiva e refletida, um trabalho incansável, que tem 

como meta descobrir como ser dispositivo no processo de aprender dos alunos, de todos, 
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independente das dificuldades que se possam ter. Para isso, tem-se a clareza de que muitas 

articulações e invenções podem ser necessárias.   

A meta foi acompanhar, em contexto, como estão sendo vividas, em cinco escolas do estado 

de Sergipe, as políticas que vão se instituindo a partir das realidades locais. Além disso, 

pretendeu-se que a pesquisa-ação fosse instrumento de formação dos professores.  

 

3. DISCUTINDO A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO 

Com base nesses princípios realizamos visitas semanais nas escolas, que tinham como meta 

garantir que as relações fossem horizontalizadas e que as discussões fossem endereçadas aos 

professores e gestores.  

Observando as dinâmicas, o funcionamento na escola, reconhecemos que sempre vão existir 

múltiplas vozes, e buscamos compreender o que, como e porque pensam os participantes.  

As visitas às escolas foram semanais e era feito o registro escrito e as reflexões imediatas 

anotadas. Esse registro era feito por pesquisadores do Grupo de Pesquisa e previamente 

combinado.   

Nas primeiras visitas conhecemos a realidade, qual a configuração que as políticas davam as 

escolas. Conhecer a estrutura, os recursos, o uso desses recursos, a proposta das salas, nos 

aproximaria do entendimento de como as políticas se concretizam nas escolas.   

Estávamos nas salas de aula semanalmente, participando das atividades, fazendo junto, 

acompanhando as crianças, dialogando com os professores.  

Como diria Meirieu (2002) são as possibilidades de ações que tornam possível o 

conhecimento; um saber modifica-se a partir da ação. Isso acontece de forma progressiva e 

refletida, um trabalho incansável, que tem como meta descobrir como ser dispositivo no 

processo de aprender dos alunos, de todos, independente das dificuldades que se possam ter. 

Para isso, tem-se a clareza de que muitas articulações e invenções podem ser necessárias. 

Nem sempre se acerta de primeira, e o novo ato é o combustível para a não desistência.  Desta 

forma, a inter-relação entre pesquisador e professor da sala de aula poderia disparar ações que 

disparassem o processo de aprender. 

No trabalho cotidiano com o professor, no trabalho colaborativo, nos aproximamos das 

práticas pedagógicas e das dificuldades que permeiam o ato de ensinar. O entendimento que 

temos sobre o processo de aprendizagem segue os princípios de Vigotski (1989) que 
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ultrapassa o biológico, reconhece o caráter cultural de seu desenvolvimento. Segundo este 

autor, desenvolvimento das funções superiores da criança é um processo de natureza cultural, 

que é a partir do outro que vai apropriar-se das significações das coisas e do mundo; a 

internalização das características culturais passa pelo outro. Destacamos aqui que para nós o 

professor é o sujeito principal, que pode favorecer essa mediação com a aprendizagem, por 

isso deveríamos dedicar a esse trabalho o tempo necessário. Por isso, pensávamos juntos 

atividades e estratégias, adaptávamos currículos, executávamos as atividades pensadas e os 

currículos adaptados. 

Além disso, nos dedicamos ao trabalho de mediação entre criança-criança. Queremos destacar 

a importância na interação criança-criança nessa idade, onde são evidentes ações recíprocas 

entre os parceiros, que são coordenadas por valores culturais de seu grupo social e por seu 

desenvolvimento, pois cada indivíduo traz uma história particular formada pela cultura do 

meio em que vive.  

No caso da criança, esta estabelece diferentes relações ao longo de sua história pessoal e 

social que irão dar-lhe acesso às funções psicológicas; a relação interpessoal irá converter-se 

em relação intrapessoal e para isso ela precisa participar das práticas sociais de seu grupo 

social (PINO, 2005).   

Na escola estávamos juntos com as crianças no recreio, propondo atividades, mostrando 

possibilidades, mediando às brincadeiras e conflitos. Neste trabalho percebemos o quanto as 

crianças podem ser parceiras no processo de inclusão. 

O que percebemos durante o trabalho foi que as práticas, na maioria das vezes, aconteciam 

sem a reflexão de onde chegariam. Não estavam claros os objetivos do trabalho e no discurso 

muitas vezes falava-se das dificuldades sem vislumbrar as saídas.   

No trabalho colaborativo foi possível tensionar essas questões. Reconhecemos que em muitas 

destas salas havia um pedido de socorro, uma vontade de aprender, de saber o que fazer, de 

tornar a sala de aula espaço de produção. É esse desejo que apontou para a possibilidade de 

uma nova caminhada, e que se firmaram as parcerias. 

  

4. PRENÚNCIOS DE OUTRO CAMINHAR  

O que se anuncia? A possibilidade continuidade do trabalho colaborativo com a escola, a 

formação feita em serviço, em moldes distintos dos que tradicionalmente foram pensados. 
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Neste trabalho estabelecemos um lugar de tensão que permitiu que o discurso cristalizado, 

sobre a inclusão, sobre as políticas, se movimentasse e ganhasse novo sentido. As tensões que 

ocorreram ao longo do trabalho, permitiram que questionamentos fossem feitos e com isso 

novas possibilidades fossem produzidas.  

O processo de colaboração-crítica é capaz “de transformar lógicas de ensino, tanto no âmbito 

das unidades escolares quanto no âmbito da elaboração de políticas educacionais” (JESUS, 

2008a, p. 143). 
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