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Resumo

Este artigo discute o processo de formação de professores numa perspectiva inclusiva, a partir do trabalho
colaborativo realizado em cinco escolas em Sergipe. Através dos pressupostos da pesquisa-ação,
acompanha as práticas educacionais efetivadas na escola a partir das políticas públicas adotadas. Para
tanto, intervém junto às cinco escolas de ensino regular, orientada também pela interlocução com as
perspectivas histórico-culturais e da pesquisa-ação colaborativo crítica. Foram realizadas visitas semanais
às escolas, a fim de tentar compreender as práticas pedagógicas e pensar novas possibilidades de ação,
numa busca por uma reflexão conjunta que levasse à problematização das estratégias de trabalho e de
novas possibilidades pedagógicas. Conclui-se que são necessárias parcerias para que a escola se efetive
como espaço de inclusão.
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Abstract

This article discusses the process of teachers’ education in inclusive perspective trought the collaborative
work accomplished in five schools in Sergipe. Through the assumptions of action research, accompanying
educational practices effected in the school from the public policies adopted. For this purpose, acts with
five regular schools, also guided by dialogue with the historical-cultural perspectives and critical
collaborative action research. We conducted weekly visits to schools to try to understand the pedagogical
practices and thinking new possibilities for action, in a quest for joint reflection leading to the questioning
of the work strategies and new pedagogical possibilities. We conclude that partnerships are required so
that the school becomes effective as a space of inclusion.

Keywords: Collaborative action research. Teacher training. Inclusion.
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A educação na atualidade encara um processo de ressignificação das práticas pedagógicas e dos sentidos
que tomam a sala de aula, fazendo com que as instituições de ensino precisem repensar sua conformação,
tanto estrutural quanto de funcionamento, a fim de romper necessariamente com o antigo paradigma de
ensino cartesiano e tecnicista para atingir uma complexidade que urge adentrar os muros das nossas
escolas.

Desta forma, observamos que algumas medidas afirmativas tem sido tomadas, entretanto, seus
desdobramentos nem sempre parecem condizentes às propostas que compõem o arcabouço de
transformações precisas no âmbito educacional, a exemplo das inferências na formação de professores,
que tem passado cada vez mais por capacitações e qualificações dentro de programas de formação
continuada, mas o que pouco ainda parece reverberar na ampliação significativa das possibilidades
pedagógico-escolares. Logo, podemos concluir que essas tentativas reais de formação têm apresentado
falhas.

Procuramos, assim, propor um trabalho nas escolas da rede pública do nosso município em torno dessa
formação de professores, a partir da perspectiva inclusiva, tomando como ponto de partida a necessidade
de se instituir novos modos de conhecer as experiências de escolarização

tarefa que entendemos solidária e partilhada entre todos (as) aqueles (as)
envolvidos nos processos de ensinar e aprender, num movimento fundamental
para articular projetos e utopias construindo alternativas de sentidos e de
práticas, criando condições de pertencimento e canais de expressividade (JESUS,
2008).

Cientes da necessidade de aproximação das pesquisas com as escolas e, assim, com a universidade, laço
este normalmente tecido em base bastante frágil, afirmamos ser incontestável uma nova compreensão
das configurações que delineiam o espaço público da escola. O principal intuito é construir um movimento
que expanda os horizontes da pesquisa, levando-a para o interior de seu objeto, num mergulho profundo e
necessário dentro do espaço escolar que é, muitas vezes, incisivamente criticado, mas onde pouco ainda
nos fazemos interlocutores diretos, pouco atingimos suas reais demandas para provocar mudanças.

Neste artigo discutiremos a formação de professores sob o viés do trabalho colaborativo, pelas vias da
construção da escola inclusiva. Buscamos o diálogo com a realidade e possibilidades de um “fazer com”.
Assim, distanciamo-nos de uma perspectiva que enfatiza veementemente a racionalidade técnica e
buscamos questionar e transformar criticamente a realidade educacional encontrada, numa proposta
claramente fincada nos pressupostos do agir coletivamente no entorno da práxis, num processo de
recorrentes ações e reflexões que acontecem de maneira simbiótica.

A pesquisa educacional crítica tem como meta o autoconhecimento consciente e a ação política eficaz.
Habermas (1987a), ao desenvolver uma ciência social crítica, entende que a emancipação somente será
possível pela mediação de uma teoria crítica que possibilite aos indivíduos as condições para se
conscientizarem das limitações e distorções de suas condições de existência. Nessa perspectiva, espera-se
que a pesquisa-ação se constitua em um processo que leve os participantes a desenvolverem um estilo de
questionamento crítico sobre suas práticas, visando a transformá-las.

Desta maneira, temos realizado um trabalho desde o ano de 2008 junto às escolas de Sergipe, mais
especificamente nos limites da Grande Aracaju. Tal trabalho, como já fora definido acima, segue os
princípios da pesquisa-ação colaborativo-crítica e pretendeu conhecer as ações que aconteciam nas
escolas, entrelaçando as observações das políticas instituídas e instituintes. Foi possível verificar uma
infinidade de práticas pedagógicas, diferentes movimentos, mas havia algo em comum: a grande
dificuldade em conseguir transformar as próprias práticas, conceber e ser parte do processo inclusivo e
reconfigurar a escola em si dentro dessa “nova” perspectiva.
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1. O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA: CAMINHOS
POSSÍVEIS NA/PELA PESQUISA-AÇÃO

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).

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; que quer 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).

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, 2008a).

As práticas educativas são de extrema importância na aquisição de aprendizagens. No caso do sujeito com
necessidades especiais, muitas vezes essas práticas parecem mais distantes da realidade do professor, da
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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 isso pode ser percebido através
de vários movimentos.

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 a 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 lhe 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

Pág.4/9



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.

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 idéia 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, auto-gestão 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, 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.

1. DISCUTINDO O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CONTEXTO

Os objetivos da pesquisa-ação, conforme Thiollent (1994), são de basicamente duas ordens:

1. Objetivo prático (ou de resolução de problemas): a pesquisa-ação visa contribuir para o
equacionamento do problema central na pesquisa, a partir de possíveis soluções e de propostas de ações
que auxiliem os agentes (ou atores) na sua atividade transformadora da situação;

2. Objetivo de conhecimento (ou de tomada de consciência): a pesquisa-ação propicia que se obtenha
informações de difícil acesso por meio de outros procedimentos e, assim, possibilita ampliar o
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conhecimento de determinadas situações.

Dada a explicação supracitada, afirmamos que dois pressupostos fundamentais regeram nosso fazer. O
primeiro pairava sobre o papel dos pesquisadores na pesquisa, que é o de que adentrem na realidade a
ser estudada e se integrem nos modos de produção da existência da realidade que foi criada pelos sujeitos
que serão investigados. O segundo consistia no papel dos professores, a fim de que, por meio da reflexão
colaborativa, tornem-se capazes de problematizar, analisar e compreender suas próprias práticas, de
produzir significado e conhecimentos que permitam orientar o processo de transformação das práticas
escolares (PIMENTA, 2005).

Ainda segundo Pimenta (2005) um dos principais desafios da pesquisa colaborativa é o estabelecimento
dos vínculos entre os pesquisadores da universidade e os professores da escola. Num primeiro momento,
buscamos superar as desconfianças e estabelecer parcerias efetivas com os professores, ajudando-os com
projetos de ação reais. Partimos de suas inquietações e das necessidades e demandas encontradas. Os
direcionamentos partiram dessa relação e deixamos clara a não pretensão de dar respostas prontas ou
delimitar quais as soluções: tais respostas seriam encontradas nas possibilidades criadas na própria
relação que se construía.

Assim, nosso trabalho se desenvolveu semanalmente nas escolas, com visitas que tinham por princípio
básico a construção de relações horizontalizadas e discussões tendo como interlocutores professores e a
gestão. Participávamos das atividades, dialogávamos com os professores, estávamos presentes nos
diversos espaços com as crianças e seus pares. A partir dessas visitas eram produzidos relatórios pelos
alunos-pesquisadores, com as descrições e análises do processo que se desenvolvia conforme a mediação
da orientadora da pesquisa.

Observando as dinâmicas, o funcionamento da escola, reconhecemos que sempre vão existir múltiplas
vozes, e buscamos compreender o que, como e porque pensam os participantes.

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, aproximando-nos da tentativa de
emancipação pelo conhecimento ao aproximar a escola da pesquisa.

Acreditamos que, se quisermos uma escola que atenda à diversidade, ou seja,
uma escola inclusiva, precisamos pensar com o outro, precisamos de um
processo longo e constante de reflexão-ação-crítica com os profissionais que
fazem o ato educativo acontecer. Se quisermos mudanças significativas nas
práticas convencionais de ensino, precisamos pensar a formação continuada dos
educadores (JESUS; ALMEIDA; SOBRINHO, 2005, p. 01).

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
suscitar 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 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
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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. Para tanto, pensávamos juntos atividades e
estratégias, adaptávamos currículos, executávamos as atividades pensadas e os currículos adaptados.

Nosso trabalho também se debruçou sobre a mediação entre as crianças. Essa interação entre os pares no
ensino infantil evidencia ações recíprocas entre os parceiros, coordenadas por valores culturais do seu
grupo social e pelo seu próprio desenvolvimento.

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).

Estávamos junto com as crianças nos mais diversos espaços, desde a sala de aula em si até os
espaços/momentos recreativos. Propúnhamos atividades, mostrávamos possibilidades, mediávamos as
brincadeiras e também os conflitos: ambas as situações são estruturantes do delineamento desse processo
inclusivo. Observamos o quanto as crianças podem ser importantes parceiras no processo de inclusão, do
processo formal de aprendizagem que abarque as crianças com necessidades educacionais especiais aos
processos de construção das relações sociais desenvolvidas na escola.

Um dos nossos principais apontamentos diz respeito à falta de reflexão e lucidez quanto às práticas
estabelecidas e os objetivos do trabalho, o que comparecia mesmo nos discursos dos profissionais, que
assumiam a dificuldade em enxergar saídas para os entraves e conflitos que desabrochavam do fazer,
sendo esta a questão central tensionada no trabalho colaborativo proposto. Em muitas das salas de aula
presenciávamos uma vontade iminente de aprender, um anseio por respostas, por novas possibilidades,
por saber o que fazer diante de uma realidade que parecia tão nebulosa, por entender como transformar a
sala de aula num espaço de efetiva produção e inclusão.

Foi esse desejo que apontou para a possibilidade de uma nova caminhada e a partir do mesmo se
firmaram as parcerias necessárias às transformações viabilizadoras do processo inclusivo.

1. POSSIBILIDADES DE NOVAS TRILHAS

Observamos ao longo da nossa intervenção que se faz necessário trabalhar com os
profissionais da educação de maneira que eles, sendo capazes de compreender e refletir sobre
as suas práticas, sejam também capazes de transformar lógicas de ensino, desde o âmbito das
unidades escolares até a própria reflexão e elaboração de políticas educacionais.

Tem sido um desafio trabalhar com a pesquisa-ação colaborativo-crítica como perspectiva tanto
epistemológica, quanto metodológica e política. Buscamos contribuir para a formação
continuada em contexto dos profissionais da educação e como trilhas para possíveis reflexões
que emergem no processo de repensar políticas educacionais públicas, tomando os
profissionais da educação como sujeitos no processo de seus conhecimentos.

Para tal, faz-se necessário que a escola, exercitando uma prática questionadora e
emancipatória, situe suas questões locais nos contextos mais amplos e se coloque como
instituinte de políticas de educação que possibilitem a todos estar em um “lugar de saber”
(JESUS, 2006a).

Apontamos para a possibilidade de continuidade do trabalho colaborativo com a escola, a
formação feita em serviço, em moldes distintos dos que tradicionalmente foram pensados. O
lugar de tensão estabelecido nessa discussão permitiu que o discurso cristalizado em torno da
inclusão, das políticas, do ensino, ganhasse movimento, tomasse novos funcionamentos e
sentidos.

Pág.7/9



REFERÊNCIAS

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Brasília: Líber, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução Nº 4. Brasília, 2009.

CARR, W.; KEMMIS, S. Teoría crítica de la Enseñanza: la investigación-acción en la formación del
profesorado. Tradução de BRAVO Martinez Roca. Barcelona: Editora, 1988.

FERREIRA, Maria Cecília Carreto; FERREIRA, Júlio Romero. Sobre inclusão, políticas e práticas
pedagógicas. In: GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman de (Orgs.). Políticas e
Práticas de Educação Inclusiva. 2 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. p. 21-38.

HABERMAS, J. Conhecimento e interesse. Tradução de José N. Heck. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987a.

HATTGE, Morgana Domênica. Empresariamento da educação e autonomia escolar: estratégias de
governamento na escola inclusiva. In: LOPES, Maura Corcini; HATTGE, Morgana Domênica (Orgs).
Inclusão escolar: Conjunto de práticas que governam. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p. 131-148.

JESUS, Denise Meyrelles de. Dialogando com os contextos da realidade pela via da pesquisa-ação:
instituindo práticas educacionais inclusivas. In: XIV ENDIPE, 2008, Porto Alegre. Trajetórias e processos
de ensinar e aprender: sujeitos, currículos e culturas. Porto Alegre: Edipucrs, 2008a. v. 3. p. 215-225.

__________. O que nos impulsiona a pensar a pesquisa-ação colaborativo-crítica como possibilidade de
instituição de práticas educacionais mais inclusivas. In: BAPTISTA, C. R.; CAIADO, K. R. M.; JESUS, D. M.
(orgs.). Educação Especial: diálogo e pluralidade. Porto Alegre: Mediação, 2008b.

______. O que nos impulsiona a pensar a pesquisa-ação colaborativo-crítica como possibilidade de
instituição de práticas educacionais mais inclusivas. In: BAPTISTA, C. R.; CAIADO, K. R. M.; JESUS, D. M.
(orgs.). Educação Especial: diálogo e pluralidade. Porto Alegre: Mediação, 2008.

______. Inclusão escolar na escola básica: articulando, pela via da pesquisa-ação-crítica, a formação
de educadores sujeitos de conhecimento. In: SEMINÁRIO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 10, 2006,
Vitória. Anais... Vitória: EDUFES, 2006.

JESUS, D. M.; ALMEIDA, M. L.; SOBRINHO, R. C. Pesquisa-ação-crítico-colaborativa: implicações para
a formação continuada e a inclusão escolar. Anais... Minicurso apresentado na 28ª Reunião Anual da
Anped, Caxambu/MG, 2005b.

LOPES, Maura Corcini. Inclusão escolar: currículo, diferença e identidade. In: LOPES, M. C.; DAL`IGNA, M.
C. (Orgs). In/exclusão: as tramas da escola. Canoas: Editora ULBRA, 2007. p. 11-33.

MEIRIEU, Philippe. A pedagogia entre o dizer e o fazer: a coragem de começar. Porto Alegre: Artmed,
2002.

________. O cotidiano da escola e da sala de aula: o fazer e o compreender. PortoAlegre: Artmed.
2005.

PIMENTA, S. G. Pesquisa-ação colaborativo-crítica: construindo seu significado a partir de experiências
com a formação docente. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 521-539, set./dez. 2005.

PINO, Angel. As marcas do humano. São Paulo: Cortez, 2005

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1994.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. Pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

Pág.8/9



[1] Doutora em Educação – UFES. Profa. Adjunta da Universidade Federal de Sergipe – UFS. Núcleo de
Fonoaudiologia. Grupos de pesquisa: A construção da linguagem, patologias e a prática clínica/UFS;
Educação Especial: abordagens e tendências/ UFES. E-mail: rosanagivigi@uol.com.br.
[2] Mestranda em Educação – UFS. Professora Substituta da Universidade Federal de Sergipe. Grupo de
Pesquisa: A construção da linguagem, patologias e a prática clínica/UFS. E-mail:
fga.julianalcantara@gmail.com.
[3] Mestrando em Ciências Fisiológicas – UFS. Grupo de Pesquisa: A construção da linguagem, patologias
e a prática clínica/UFS. E-mail: solanofigueiredo@hotmail.com.

Pág.9/9


