
I

N

T

R

O

D

U

Ç

Ã

O 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15 

INTRODUÇÃO 

 

 
O discurso da universalização do ensino foi intensificado após 1994 com a 

realização da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais 

culminando na elaboração da Declaração de Salamanca, quando em muitos países 

inclusive no Brasil, as discussões a respeito de práticas inclusivas ganharam espaço 

(MENDES, 2006).  

De acordo com o Plano Nacional de Educação (2001), não há como oferecer 

desenvolvimento e aprendizagem para os educandos em situação de deficiência 

sem que haja à formação de recursos humanos. Dessa forma, concordamos com 

Capellini e Mendes (2007) quando apontam que: 

 
O desenvolvimento profissional permite redimensionar a prática profissional 
do professor. Os professores tornam-se mais atentos à necessidade de 
melhoria em sua prática, quando se viabiliza para eles e com eles a análise 
e a observação de seu próprio perfil e das características de seu trabalho. 
Desta forma, eles aprendem apoiados na delimitação e solução de 
problemas, por meio da reflexão sobre seus sucessos e fracassos 
(CAPELLINI e MENDES, 2007, p. 114). 

 

Defendemos que o desenvolvimento profissional de professores deve estar 

fundamentado em uma perspectiva crítico-reflexiva, que possa fornecer aos 

professores meios para se alcançar autonomia. Estar em formação implica 

anteriormente um investimento pessoal que vise à construção de uma identidade 

que também é profissional (NÓVOA, 1992). 

 Por sua vez, Copello et. al (2008) ressaltam que quando o professor trabalha 

no espaço de suas concepções e de suas práticas, tomando consciência delas, 

admite um referencial teórico, o que proporcionará decisões fundamentadas, ou 

seja, uma prática docente crítico-reflexiva. E ainda ressaltam que o exercício do 

diálogo, a interação social se constitui como uma estratégia de promover e facilitar a 

construção de conhecimentos (COPELLO et. al, 2008). Ainda sobre o diálogo 

apoiamo-nos em, Nóvoa (1997) para afirmar que: 

 
Entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 
prática profissional. Mas a criação de redes colectivas de trabalho constitui, 
também, um factor decisivo de socialização profissional e de afirmação de 
valores próprios da profissão docente (NÓVOA, 1997, p. 26). 
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 Assumidos estes pressupostos e fundamentados em Vygotsky (2001), 

quando este nos diz que somos formados enquanto seres individuais nas interações 

que estabelecemos e nas inter-relações com os diferentes discursos, esta 

investigação propôs a formação de professores em rede como estratégia de 

desenvolvimento profissional. Esta proposição fundamenta-se no social, onde são 

promovidas as interações entre sujeitos que existem neste espaço em um dado 

momento da história, pois, é na coletividade, no conjunto de vozes sociais que o 

sujeito se constitui com identidade própria (FREITAS et. al, 2009). 

 A configuração em rede é peculiar ao ser humano. Desde os tempos remotos, 

as pessoas se agrupam em rede estabelecendo relações de trabalho, amizade e 

outros. Entretanto, somente há algumas décadas as pessoas passaram a ver as 

redes sociais como ferramentas organizacionais, onde podem ocorrer a 

disseminação de informações e a troca de experiências segundo interesses comuns 

(MARTELETO, 2001). 

Sendo assim, a Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação 

Especial/Inclusiva (RPEI) surgiu enquanto rede social que buscava por ações 

refletidas. No total a RPEI conta atualmente com a participação de vinte e cinco 

atores, representados por: (cinco professores formadores - PF1, PF2, PF3, PF4 e 

PF5, quatro alunos de pós-graduação/mestrado - PG1, PG2, PG3 e PG4, quatro 

alunos de graduação - A1, A2, A3, e A4 e doze professores da Educação Básica - 

PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM10, PM11 e PM12 estes 

atuando como gestores da Educação Especial/Inclusiva na Coordenação de Ensino 

Especial do Estado de Goiás) que vem se reunindo desde o mês de julho de 2007. 

As reuniões acontecem quinzenalmente com duração de aproximadamente 

duas horas, e as discussões são orientadas por textos (contribuições atuais das 

pesquisas cientificas na área) previamente selecionados pelos atores da RPEI. 

Enquanto rede social é a instância de formação de professores pela conjugação de 

ensino e pesquisa e articula professores formadores, professores em formação e 

professores do ensino regular como estratégia de formação inicial e continuada. 

Com efeito, esta pesquisa tem como objeto de estudo a comunicação verbal 

produzida na RPEI. Objetivamos fazer uma análise dessa comunicação verbal 

produzida no ambiente da RPEI, ou seja, como esta dinâmica de interações sociais 

entre a Universidade e a Coordenação de Ensino Especial – Secretaria de Estado 
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da Educação de Goiás (COEE-GO) pode contribuir para a formação de professores 

com vistas à inclusão escolar.  

Finalmente em termos metodológicos, como afirma Demo (1992), um 

processo investigativo deve estar pautado em um sistema de discussão, 

investigação e análise, onde não exista nenhuma hierarquia (mesmo considerando a 

assimetria) entre os investigadores e os investigados. Então procuramos descrever a 

realidade analisada atendendo ao desenvolvimento pela comunidade (professores) 

de suas próprias teorias e soluções para os problemas que nela surgem. Este 

trabalho se configura como uma pesquisa participante com um enfoque de 

investigação social por meio do qual busca-se participação da comunidade na 

análise de sua própria realidade. Trata-se, portanto, de uma atividade de 

investigação e ação social (BRANDÃO, 1984).  

Para exposição do estudo, subdividimos este em cinco capítulos. 

No CAPÍTULO 1, realizamos um movimento de reflexão sobre a Educação 

Inclusiva. Apresentamos um breve histórico, o esclarecimento de alguns termos 

utilizados dentro desta esfera e discorremos sobre a situação educacional do Estado 

de Goiás dando ênfase na formulação e implementação de políticas públicas. 

 No CAPÍTULO 2, discorremos sobre a formação de professores no Brasil, 

enfocando os modelos de formação propostos para a melhoria da política de 

educação inclusiva e apresentamos as redes sociais como ferramenta cultural para 

a formação de professores para a educação inclusiva.  

No CAPÍTULO 3, apresentamos o método utilizado na condução desta 

pesquisa. Neste capítulo focamos desde o pressuposto filosófico da pesquisa, bem 

como a justificativa pela configuração da mesma como pesquisa participante. Ainda 

no capítulo 3 apresentamos como foi escolhida a amostra pesquisada, a escolha dos 

instrumentos de coleta de dados e como realizamos a análise da comunicação 

verbal produzida na rede social.  

No CAPÍTULO 4 apresentamos os resultados e a discussão acerca desta 

investigação social, ou seja, a análise da comunicação verbal produzida dentro da 

RPEI tendo como referencial Mortimer (1998), Amaral e Mortimer (2006) e Mortimer 

e Scott (2002, 2003).  

Ao final desta exposição apresentamos algumas CONSIDERAÇÕES e 

PERSPECTIVAS sobre a análise realizada. 
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1 APONTAMENTOS ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 Atualmente, integramos uma sociedade que busca através de um discurso 

formalizado de “educação para todos” proporcionar acesso igualitário de todos os 

marginalizados à educação. Entretanto, nem sempre foi assim, pois, até a década 

de 70 as políticas promovidas para dar acesso à educação (aqui neste caso, uma 

educação que levaria ao convívio de alunos com diferentes especificidades), a todos 

os excluídos da escola, eram de cunho integracionista, onde os excluídos deveriam 

se enquadrar à escola já existente, não cabendo a outros a responsabilidade pelo 

acesso. 

 Foi a partir da década de 70, impulsionada pela revolução cultural dos anos 

60 e pela primeira crise do petróleo, que surgiu a educação inclusiva. De acordo 

com Frigotto (2003): 

 
Inúmeras são as análises que, de diferentes formas, caracterizam a crise 
deflagrada, em âmbito planetário, a partir de 70 e cujos fatos mais 
marcantes se deram no final da década de 80. Nunca mudou tanta coisa em 
tão pouco tempo, exclamam uns; nunca houve tanto fim, sentenciam outros 
(FRIGOTTO, 2003, p. 59). 

  

Na tentativa de reestruturar o sistema durante a crise capitalista, o 

neoliberalismo se constituiu enquanto projeto hegemônico. E, segundo Gentili 

(1998): 

 
O neoliberalismo deve ser compreendido como um projeto de classe que 
orienta, ao mesmo tempo e de forma articulada, um conjunto de reformas 
radicais no plano político, econômico, jurídico e cultural (GENTILI, 1998, p. 
102). 

 
Quanto ao sistema educacional, de acordo com os princípios neoliberais, este 

enfrenta mais que uma crise de universalização e expansão dos serviços ofertados, 

enfrenta uma crise de eficiência, eficácia e produtividade. De acordo com Gentili 

(1998) o desafio da universalização tem sido cumprido, enquanto que os índices de 

exclusão e marginalidade educacional refletem a falta de eficiência do sistema. Para 

Almonacid e Arroyo (2002), os neoliberais querem nos fazer acreditar que: 

 
... a eficiência do sistema educacional deve-se a questões de gestão, o que 
o sistema escolar deve fazer é otimizar seu funcionamento, evitando que os 
benefícios sejam distribuídos entre quem não tem se esforçado para 
alcançá-los (ALMONACID e ARROYO, 2002, p. 266, tradução nossa). 
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Desta forma, segundo o neoliberalismo, sendo o estado incapaz de 

administrar os sistemas educativos nacionais, dever-se-ia delegar a outrem tal 

responsabilidade.  

Trata-se, enfim, de transferir a educação da esfera da política para a esfera 
do mercado, negando sua condição de direito social e transformando-a em 
uma possibilidade de consumo individual, variável segundo o mérito e a 
capacidade dos consumidores. [...] Longe de ser um direito do qual gozam 
os indivíduos, dada sua condição de cidadãos, deve ser transparentemente 
estabelecida como uma oportunidade que se apresenta aos indivíduos 
empreendedores, aos consumidores “responsáveis”, na esfera de um 
mercado flexível e dinâmico (GENTILI, 1998, p. 19). 

 
 Em outras palavras, a educação passa do direito adquirido por todos, para um 

bem individual, onde somente os “melhores” podem dela usufruir. 

Contraditoriamente, foi em meio a esta lógica, que se iniciaram as discussões sobre 

educação inclusiva no cenário mundial, como política de universalização do ensino, 

ou seja, de direito de educação a todos. Entretanto, o cenário de fundo era habitado 

pelo ajuste fiscal com diminuição de gastos e receitas públicas. Conforme Mendes 

(2006): 

 
Um fator também crucial que influenciou a mudança na filosofia de serviços 
nas décadas de 1960 e 1970 foi o custo elevado dos programas 
segregados, no contexto da crise mundial do petróleo. Até então, apenas os 
países considerados desenvolvidos haviam criado um sistema educacional 
paralelo para os portadores de deficiências. A partir da década de 1960, 
passou a ser também conveniente adotar a ideologia da integração pela 
economia que elas representariam para os cofres públicos (MENDES, 2006, 
p. 388). 

 
Foi neste contexto que aconteceu a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, realizada na Espanha em 1994. No preâmbulo da Declaração 

de Salamanca, resultante desta conferência, é possível ver a reafirmação da 

Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, além de renovada a garantia dada pela 

comunidade mundial na Conferência Mundial sobre a Educação para Todos (1990) 

de assegurar o direito de todos à educação, independentemente das diferenças 

individuais (UNESCO, 1994). 

Nesta mesma conferência os delegados reconheceram a importância de se 

enquadrar as crianças, jovens e adultos que se encontram em situação de 

deficiência no sistema regular de educação enfatizando que seguindo esta 

orientação estaríamos contribuindo para atitudes menos discriminatórias, 

construindo uma sociedade inclusiva. 
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Cabe aqui um alerta: os princípios de universalização da educação não 

consideram os anseios das classes que dela se servem. De acordo com Ponce 

(2001): 

 
... a educação é o processo mediante o qual as classes dominantes 
preparam na mentalidade e na conduta das crianças as condições 
fundamentais da sua própria existência. [...] A classe que domina 
materialmente é também a que domina com a sua moral, a sua educação e 
as suas idéias (PONCE, 2001, p. 169). 

   

Concordamos com Ponce (2001, p.169) que “nenhuma reforma pedagógica 

fundamental pode impor-se antes do triunfo da classe revolucionária que a reclama 

[...]”. De modo que a educação inclusiva não pode se impor como reforma antes de 

inúmeras discussões e reflexões acerca dos sujeitos que serão mais afetados por 

ela, os excluídos do sistema educacional. 

 Quanto aos excluídos do sistema educacional, se fazem necessários alguns 

cuidados no que tange à classificação destes. Está arraigada no conceito de 

Educação Inclusiva uma ideia bastante errônea de que educação inclusiva remete-

nos apenas a inclusão de alunos em situação de deficiência no sistema regular de 

ensino, o que não o confere como status verídico, ao passo que, segundo Carvalho 

(2004), os excluídos são todos aqueles que não conseguem se inserir nas escolas e 

também aqueles que mesmo matriculados não conseguem exercer seus direitos e 

cidadania ficando, desta forma, à margem do processo. 

 A inclusão como forma de acesso à educação por parte dos marginalizados 

da sociedade é reafirmada na Declaração de Salamanca: 

 
O princípio orientador deste Enquadramento da Acção consiste em afirmar 
que as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente 
das suas condições físicas, sociais, lingüísticas ou outras. Neste conceito, 
terão de incluir-se crianças com deficiência ou superdotados, crianças da 
rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou 
nómadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais (UNESCO, 1994, grifo do 
autor)  

  

 Cabe aqui outro alerta “qualquer mensagem contém aspectos denotativos e 

conotativos” (CARVALHO, 2004, p. 65). Os aspectos denotativos correspondem ao 

significado de algum termo, enquanto os aspectos conotativos exprimem o que de 

subjetivo estão imbuídos nos termos. Desta forma, acreditamos que podem surgir 

interpretações inadequadas de termos, que se fundam enquanto verdades 
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absolutas, caso não sejam dialogadas com base na reflexão crítica. E, assim 

Salamanca pode ser interpretada como integração escolar.  

 Os termos integração e inclusão escolar nos indicam significados distintos. O 

conceito de integração é utilizado no sentido de levar os sujeitos marginalizados 

para o espaço escolar proporcionando o convívio com os demais alunos, enquanto 

que Inclusão Escolar demanda três componentes interdependentes:  

 
O primeiro deles é a rede de apoio, o componente organizacional, que 
envolve a coordenação de equipes e de indivíduos que apóiam uns aos 
outros através de conexões formais e informais [...]. O segundo componente 
é a consulta cooperativa e o trabalho em equipe, o componente do 
procedimento, que envolve indivíduos de várias especialidades trabalhando 
juntos para planejar e implementar programas para diferentes alunos em 
ambientes integrados [...]. O terceiro é a aprendizagem cooperativa, o 
componente do ensino, que está relacionado à criação de uma atmosfera 
de aprendizagem em sala de aula em que alunos com vários interesses e 
habilidades podem atingir o seu potencial (STAINBACK e STAINBACK, 
1999, p. 21 e 22).  

 
 Glat e Nogueira (2002) ressaltam, ainda, que escolarizar os indivíduos 

marginalizados na rede regular de ensino implica uma reorganização do sistema 

educacional, bem como a revisão de concepções estabelecidas e paradigmas 

postos com o intuito de possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social 

desses alunos, respeitando as diferenças e atendendo às suas necessidades. 

 Igualmente, se faz necessário a reflexão sobre quão complexo é discutir algo 

novo dentro de um país repleto de diferentes concepções quanto à educação 

especial e inclusiva. 

Quando surgiu o termo educação especial, este foi definido em alguns 

documentos oficiais de diferentes formas gerando uma profunda confusão quanto ao 

uso deste e educação inclusiva.  

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais 
(BRASIL, 1996).  
 
“... um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
todas as etapas e modalidades da educação básica” (BRASIL, 2001) 
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 Entretanto, ao passo que as discussões avançam, os termos passam a ser 

“clareados” e assim, as políticas em relação à educação inclusiva também avançam.  

 
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar 
a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 
necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, 
a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, 
orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais 
desses alunos (BRASIL, 2007). 

 
 No que diz respeito às discussões acerca da educação inclusiva, elas 

continuam e irão continuar sendo objeto de estudo nas pesquisas em educação no 

Brasil por muito tempo, (ALMEIDA, 2003; CARVALHO, 2004; MANTOAN, 2006; 

MANTOAN e PIETRO, 2006; SANCHES E TEODORO, 2006; MENDES, 2006), 

entretanto ainda carecem de financiamentos que as contemplem, principalmente no 

que concerne à formação de professores. No estado de Goiás desde o ano de 1999, 

essas discussões já estão presentes entre os professores e a Secretaria de Estado 

da Educação, como veremos posteriormente.  

 

 

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 

ESTADO DE GOIÁS A PARTIR DE 1999.  

 

 O processo de inclusão escolar no estado de Goiás teve como marco o ano 

de 1999, com a criação do Programa Estadual de Educação para a Diversidade 

numa Perspectiva Inclusiva - PEEDI. Antes as ações neste sentido, eram planejadas 

e executadas pela também Coordenação de Ensino Especial – COEE, na época 

nomeada Superintendência de Ensino Especial. Entretanto com a sistematização 

das ações por meio do PEEDI e pela falta de registros anteriores a esta data o 

nosso relato se inicia em 1999, enfocando as ações da Coordenação de Ensino 

Especial que está vinculada à Secretaria de Estado da Educação de Goiás. 

 Em 1998, ano que antecedeu à criação do PEEDI, o estado de Goiás instituiu 

a então conhecida LDB do estado de Goiás através da Lei Complementar n. 26. 

Com relação ao Capítulo V ela reporta praticamente a LDBEN nº 9.394/96, porém 

têm-se alguns avanços como: 
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Art. 80, § 1º - A educação especial se constitui num conjunto de recursos 
pedagógicos e de serviços de apoio que atendam o direito à educação de 
todos os alunos com necessidades educacionais especiais. 
Art. 81, inciso III, alínea “a” – O estado qualificará e subsidiará os corpos 
docente e técnico da rede regular de ensino, para prestarem atendimento 
aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente em parceria 
com as instituições de nível superior (GOIÁS, 1998). 

 

 É por meio da Lei complementar n. 26 que o estado além de se comprometer 

com conjuntos de recursos pedagógicos e de serviços de apoio, ainda prevê a 

formação de professores para atuarem com o alunado em situação de deficiência. 

Mesmo que o termo preferencialmente aqui neste caso abra espaço para exceções, 

o documento se constitui enquanto avanço na política de inclusão escolar pelo fato 

de prever qualificação ao corpo docente que atenderá esses alunos. 

Apesar desta iniciativa, é apenas em 1999, que se inicia a mobilização com 

vistas à educação inclusiva no estado de Goiás, impulsionada pelo Fórum Estadual 

de Educação de Goiás, onde se formulou o documento intitulado “Uma Nova 

Proposta Educacional com Base nos Princípios da Inclusão”. Este fórum também foi 

promovido em 1998 e seus organizadores foram a Fundação da Criança, do 

Adolescente e da Integração do Deficiente (Funcad), hoje extinta, em parceria com a 

Universidade Católica de Goiás, Secretaria de Educação de Goiânia e outros. Nesse 

momento, a situação real do Estado de Goiás era: 

 
Dos 242 municípios goianos da época (...), apenas 77 ofereciam algum tipo 
de atendimento educacional às pessoas com deficiência. Havia em todo o 
Estado 52 escolas especiais, sendo 12 na capital e 40 no interior, que 
atendiam 5.767 alunos. Havia 138 classes especiais, sendo 31 na capital e 
107 no interior, 7 que atendiam 1.283 alunos. Havia 159 salas de recursos 
pedagógicos, sendo 34 na capital e 125 no interior, que atendiam 2.469 
alunos. Portanto, estavam envolvidos no conjunto desses atendimentos 
cerca de 9.000 educandos (SASSAKI, 2003, p. 35). 

 
 O processo da educação inclusiva no estado teve início mediante às 

adequações escolares considerando a realidade do aluno, matriculando-o e 

assegurando seu acesso e permanência nas classes regulares. 

 
A inclusão escolar é o processo de adequação da realidade das escolas à 
realidade do alunado que, por sua vez, deve representar toda a diversidade 
humana. Nenhum tipo de aluno poderá ser rejeitado pelas escolas. As 
escolas passam a ser chamadas inclusivas no momento em que decidem 
aprender com os alunos o que deve ser eliminado, modificado, substituído 
ou acrescentado nas seis áreas de acessibilidade (arquitetônica, atitudinal, 
comunicacional, metodológica, instrumental e programática) a fim de que 
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cada aluno possa aprender pelo seu estilo de aprendizagem e com o uso de 
todas as suas inteligências (SASSAKI, 2003, p. 34). 

 

 Apoiados nestas considerações, a COEE deu início ao PEEDI. Segundo 

Gomes (2005), este programa esteve fundamentado nos princípios da diversidade, 

mudanças atitudinais, igualdade de direitos, respeito às diferenças individuais e o 

convívio com o outro, como forma de aprendizagem pessoal e coletiva. 

 As ações deste programa foram delineadas para acontecerem num prazo de 

quatro anos, da seguinte forma:  

 1999 - Fase de Sensibilização - Consistiu na elaboração do programa, 

capacitação de agentes multiplicadores, reestruturação de escolas 

especiais, realização de seminários, reuniões e ciclo de estudos 

regionais e escolha das unidades escolares que iniciaram o processo. 

 2000 - Fase de Implantação - Constou do lançamento do programa e 

implantação em 17 escolas da capital e 38 do interior, implantação de 

13 classes hospitalares11 (10 na capital e 3 no interior) e reestruturação 

de 35 escolas especiais em unidades de referência. 

 2001 - Fase da Expansão do PEEDI - Acréscimo de 315 escolas 

inclusivas no estado (30 na capital e 285 no interior), criação de 

setores de apoio à inclusão. Esta fase também consistiu na 

capacitação profissional através de 13 cursos oferecidos. 

 2002 – Fase de Consolidação - Estabelecimento da parceria com 

municípios para implantação de escolas inclusivas, cursos de 

capacitação continuada (29 de Libras e 5 de Braile e Sorobã), além de 

seminários para implantação do programa nos municípios, encontros 

regionais e encontros pedagógicos para o fortalecimento da ação 

pedagógica das escolas inclusivas. 

 Segundo Gomes (2005), superintendente da COEE naquela época: 

 
Estas ações delinearam a filosofia de uma política de educação inclusiva 
abrangente e positiva, baseada no conceito de “equiparação de 
oportunidades dentro da diversidade humana”, ou seja, sem discriminação 
quanto a inúmeros atributos, tais como: raça, gênero, classe social, 
deficiência ou dificuldade de aprendizagem (GOMES, 2005, p. 68). 

                                                           
1
 Essas classes hospitalares são responsáveis pelo atendimento no que diz respeito à deficiência dos 

educandos. 
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 Entretanto, Almeida (2003), afirma que essas fases não poderiam se realizar 

nesta linearidade pré-fixada e determinada. E ainda que: 

 
As salas de aula, as escolas, os professores, os alunos, os diretores e os 
pais entre outros, são parte de um contexto escolar tão dinâmico e 
diversificado que se torna impossível garantir a inclusão escolar a partir de 
fases seqüenciadas (ALMEIDA, 2003, p. 49). 

 

 Assim que o PEEDI adentrou como política pública no estado de Goiás 

percebemos um aumento considerável no número de matrículas de alunos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas regulares durante os anos de 

2000 a 2006 (GOIÁS, 2009), assim como podemos perceber na figura abaixo: 

 

 
Figura 1: Evolução de Matrículas (Inclusão) no Estado de Goiás de 2000 a 2006. (Fonte: 

www.educacao.go.gov.br) 

 
 

 Com o aumento no número de matrículas, também evidenciamos entre os 

anos de 2003 e 2009 o desenvolvimento de vários projetos (anexo) pela 

Superintendência de Ensino Especial, hoje, Coordenação de Ensino Especial, para 

garantir a universalização do ensino, acesso e permanência de todos os alunos nas 

escolas a fim de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e 

solidária, cujos valores são aprendizado cooperativo, busca de identidade, dignidade 

humana, exercício da cidadania, direito de pertencer e celebração das diferenças, 

bem como foram promovidos encontros entre diretores e professores da rede 

estadual de forma que fosse disseminada a proposta do PEEDI. 

 No ano de 2008, a Educação Inclusiva novamente é questionada no Estado 

de Goiás quando da elaboração do Plano Estadual de Educação (GOIÁS, 2008) que 

definiu os parâmetros das ações do Poder Público, no âmbito da Educação do 

Estado e de seus atuais 246 municípios. O documento diz que: 
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Há que se considerar que a educação é uma prioridade estratégica para o 
projeto de crescimento e desenvolvimento social, econômico, político e 
cultural do estado e se constitui no eixo central de sustentação da política 
pública, tendo em vista a superação da histórica desigualdade social 
(GOIÁS, 2008). 

 

 Este documento dedicou em seu capítulo das “Modalidades de Ensino” uma 

breve discussão acerca da educação inclusiva em âmbito nacional e estadual e 

enfatiza que o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais ainda é incipiente e está longe de atingir o mínimo necessário e dessa 

forma se dedica até ao final dessa discussão refletir sobre os objetivos e metas para 

serem atingidas no estado no espaço de tempo entre os anos de 2008 e 2017. 

Entretanto, apesar dos avanços no Estado de Goiás, com relação à educação 

inclusiva, ainda se fazem necessárias ações que contemplem a formação de 

professores neste âmbito. O Estado já, com seus cursos de capacitação envolveu 

mais de oito mil professores, durante esses dez anos de educação inclusiva. Porém, 

visto que o estado possuía vinculado em seu sistema estadual de ensino até o ano 

de 2006 (GOIÁS, 2009), aproximadamente vinte e sete mil professores, esse ainda é 

um número bastante modesto. E, ainda há de se questionar a contribuição destas 

iniciativas pontuais, com forma e apresentação determinadas.  
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

 “... não basta que uma proposta vire Lei para que a mesma seja 
imediatamente aplicada. Inúmeras são as barreiras que impedem que a 
política de inclusão se torne realidade na prática cotidiana nas nossas 
escolas. Entre essas, a principal, sem dúvida, é o despreparo dos 
professores do ensino regular para receber em suas salas de aula, 
geralmente repletas de alunos com problemas de disciplina e aprendizagem, 
essa clientela” (GLAT, 2000 p. 18). 
 

As primeiras discussões acerca da formação de professores no Brasil (no 

âmbito da política pública) foram instituídas através da Lei orgânica do Ensino 

Normal. Esta lei definiu como finalidades do ensino normal: “O ensino normal tem 

por fim a formação de professores, orientadores, supervisores e administradores 

escolares destinados ao ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos 

técnicos relativos à educação da infância” (BRASIL, 1961). A Lei orgânica do Ensino 

Normal, bem como as LDBEN nº. 4.024/61, Lei nº. 5.540/68 e Lei nº. 5.692/71 foram 

as primeiras manifestações legais da discussão sobre como deveria ser a formação 

de professores no Brasil (BRASIL, 1961, 1968, 1971). Sobre está época, Silva 

(2004) nos esclarece que:  

Nos debates sobre a formação de professores, principalmente durante o 
período de crise econômica e política do regime ditatorial a partir da 
segunda metade da década de 1970, a força mobilizadora crescente das 
entidades da área educacional do campo do trabalho foi fundamental para a 
abertura de discussões com o MEC sobre sua política educacional. Estes 
debates e as pressões efetivadas por estas entidades da sociedade civil sob 
o Estado em sentido estrito contribuiu significativamente para que as 
políticas educacionais como um todo e para a formação docente 
especificamente fossem revistas ainda nos primeiros anos da década de 
1980 em muitos aspectos [...]. Além disso, indicações sobre a formação de 
professores não aprovadas pelo CFE (Conselho Federal de Educação) 
tiveram sua discussão e implantação adiadas indefinidamente (SILVA, 
2004, p. 74). 

 

Face a reestruturação produtiva dos anos 90, houveram mudanças 

significativas com relação às políticas governamentais para a melhoria do ensino e 

formação de professores. Concordamos com Lisita (2005) que: 

 

... é compreensível que a retórica das reformas dê bastante ênfase aos 
professores e à sua formação. Em primeiro lugar, porque a experiência com 
as reformas nos países centrais demonstrou serem os professores os 
responsáveis pela implementação das mudanças, uma vez que, sem eles, 
não há reforma. Em segundo lugar, porque se acredita que a má formação 
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dos professores é responsável direta pela má qualidade do ensino, como se 
não houvesse outros fatores intervenientes no processo de ensino e 
aprendizagem (LISITA, 2005, p. 153). 

 

A partir de 1996, com a LDBEN nº 9.394/96, capítulo VI, a formação de 

professores passou a ser amplamente discutida, já que este  capítulo da lei é todo 

dedicado a descrever os aspectos que devem ser contemplados pelas instituições 

de ensino superior na formação de professores, tal como, oferecer subsídios para a 

formação continuada (BRASIL, 1996). 

 Ainda o artigo 59, inciso III, da LDBEN nº 9.394/96, afirma que os sistemas de 

ensino assegurarão aos educandos em situação de deficiência “professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns” (BRASIL, 1996). Entretanto as 

mudanças no que diz respeito à formação dos professores não ocorrem na mesma 

dinâmica de mudança das leis.  

 A complexidade da educação inclusiva e consequentemente da escola, exige 

colaboração, olhares voltados para o mesmo foco, e uma atitude de investigação na 

ação e pela ação. Por outro lado, “... exige do professor a consciência de que sua 

formação nunca esta terminada e das chefias e do governo, a assunção do principio 

de formação continuada” (ALARCÃO, 1996, p.24). 

 Em nossa realidade mais próxima, o estado de Goiás, através de sua Lei 

complementar n. 26, além de manter o inciso III, citado acima da LDBEN nº 9.394/96 

ainda acrescenta uma alínea indicando como o estado fará para assegurar a 

formação do corpo docente no âmbito da educação inclusiva: 

 
a) o estado qualificará e subsidiará os corpos docente e técnico da rede 
regular de ensino, para prestarem atendimento aos portadores de 
necessidades especiais, preferencialmente em parceria com as 
instituições de nível superior (GOIÁS, 1998, grifo nosso). 

 
 

 Nesta alínea da LDB do estado de Goiás percebemos a importância atribuída 

à universidade enquanto parceira no processo de formação destes profissionais, de 

modo que, enquanto instituição formadora deve promover tanto formação inicial, 

quanto contribuir para a formação continuada. 
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 As leis apenas sinalizam ações, porém não garantem o efetivo cumprimento 

das mesmas, desta forma, o que podemos observar é um imenso abismo entre o 

discurso oficial e a prática propriamente dita. Enquanto a formação inicial em 

muitas instituições não tem contemplado o acolhimento e trato da diversidade, 

(como o disposto na Resolução CNE/CP 1 de 2002), proporcionando uma formação 

com lacunas, existem instituições que no intuito de preencher tais lacunas, criam os 

famosos cursos de especialização “latu sensu” e cursos de aperfeiçoamento de 

curta duração (ministrados nos fins de semana). Infelizmente esta prática está 

respaldada pelo Ministério da Educação – MEC, que em seu Documento Subsidiário 

à Política de Inclusão, afirma: 

 
... a necessidade de introduzir tanto modificações na formação inicial dos 
educadores, quanto a formação continuada e sistemática ao longo da 
carreira profissional dos professores e demais profissionais da educação 
(BRASIL, 2005). 
 

No que diz respeito à formação inicial, em oposição ao modelo de formação 

pautado na racionalidade técnica ainda muito presente nas universidades brasileiras, 

que afirma que a competência profissional se encontra na aplicação técnica dos 

conhecimentos científicos adquiridos na academia (SCHÖN, 1998), Schön propôs o 

modelo da racionalidade prática, onde o professor, aliando teoria-prática, seria 

capaz de refletir suas ações. 

 
A criação de um ensino prático demanda tipos de pesquisa que são novos à 
maioria das escolas profissionais: pesquisa sobre a reflexão-na-ação 
característica de profissionais competentes, especialmente em zonas 
indeterminadas da prática, e pesquisa sobre a instrução e a aprendizagem 
no fazer. Se não procederem assim, será difícil para as escolas determinar 
como suas concepções anteriores de conhecimento profissional e ensino 
estão colocadas em relação às competências que são centrais à prática e 
ao ensino prático. Seus esforços para criar um ensino prático reflexivo 
podem produzir apenas uma nova versão de um currículo dual, no qual o 
ensino de sala de aula e a prática não têm entre si qualquer relação 
possível de discernir (SCHÖN, 2000, p. 133).  
 

 

Por sua vez, Tardif (2007), insiste na contribuição da pesquisa para a 

formação tanto inicial quanto continuada, já que esta é a formação capaz de 

profissionalizar o docente.  

 
Se a contribuição da pesquisa para a formação inicial consiste em fornecer 
aos futuros docentes um repertório de conhecimentos constituído a partir do 
estudo da própria prática dos professores, a contribuição da pesquisa para 
o exercício da profissão e para a formação contínua dos professores 
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dependerá de sua capacidade de atender às necessidades deles e de 
ajudá-los a solucionar as situações problemáticas com as quais podem 
deparar-se (TARDIF, 2007, p. 65). 
 

 Apoiados em Tardif (2007), defendemos que a prática docente é uma 

atividade que mobiliza diversos saberes que são denominados pedagógicos, ou 

seja, oriundos das reflexões sobre a prática pedagógica, que fortalecem a ação 

educativa. Entendemos que esses saberes têm de ser abordados na formação 

inicial. Por isso, concordamos com Echeverria et. al (2007) que o rompimento com o 

modelo que prioriza a teoria em detrimento da prática não pode significar um 

currículo de supervalorização da prática em detrimento da formação teórica. 

Além dos saberes pedagógicos, devem ser incorporados à prática docente, os 

saberes disciplinares (formação inicial e continuada), os saberes curriculares 

(saberes sociais definidos pela instituição formadora) e por fim os saberes 

experienciais (brotam da experiência e são por ela validados) (TARDIF, 2007). 

 Desta forma, se cada professor em sua prática docente cotidiana mobiliza 

estes diversos saberes, a reflexão da prática profissional deve acontecer além de 

forma solitária, apoiada em conversas informais, interação com os pares, práticas de 

feedback, dentre outros. Neste sentido, Perrenoud (1999) argumenta que: 

 
A prática reflexiva até pode ser solitária, mas ela passa também pelos 
grupos, apela para especialistas externos, insere-se em redes, isto é, apóia-
se sobre formações, oferecendo os instrumentos ou as bases teóricas para 
melhor compreender os processos em jogo e melhor compreender a si 
mesmo (PERRENOUD, 1999, p. 11). 

 
 

 Certamente, os grupos de intercâmbio ou as redes de colaboração se 

configuram como um espaço de práticas reflexivas. Deste modo, o próximo item 

descreve como se configuram as redes de pesquisas na pesquisa educacional, situa 

como ocorreu o surgimento dessa expressão e discute alguns pressupostos teóricos 

que permeiam este conceito. 

 

 

2.1 AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA CULTURAL PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 
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Segundo Castells (1999) vivemos em uma sociedade em rede, “as novas 

tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes globais de 

instrumentalidade” (CASTELLS, 1999, p. 38). A identidade seria o princípio 

organizador das sociedades informacionais, identidade como um processo pelo qual 

o sujeito social se reconhece e constrói significados com base em determinado 

atributo cultural ou conjunto de atributos. 

 Neste cenário, o conceito “rede” nasce atrelado ao conceito de rede mundial 

de computadores (www, World Wide Web), entretanto, Newman (2001) ao fazer 

referência ao social, define o termo rede como uma coleção de pessoas, que pode 

ser representada como um conjunto de pontos (pessoas) unidos em pares através 

de linhas (conhecimentos). Afirma que, podemos construir uma rede social para uma 

companhia ou empresa, para uma escola ou universidade, ou para qualquer outra 

comunidade. 

 Ainda segundo Newman (2001), as redes sociais foram foco de pesquisas 

empíricas e teóricas nas ciências sociais durante 50 anos, por causa do interesse 

inerente nos padrões de interação humana, além de se acreditar que as estruturas 

das mesmas têm implicações importantes para a expansão de informação. Nas 

redes sociais se estabelecem interações onde cada sujeito tem sua função e 

identidade, desenvolvendo desta forma relações de interesses comuns, com base 

na troca de informações e conhecimento. 

 De acordo com Tomaél et. al (2005), “a rede, que é uma estrutura não-linear, 

descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e auto-organizável, 

estabelece-se por relações horizontais de cooperação” (TOMAÉL et. al, 2005, p. 94).  

 As redes sociais representam um conjunto de participantes independentes 

que se unem por meio de ideias e recursos na busca de interesses e valores que 

compartilham. O trabalho pessoal nestas redes é tão antigo quanto a história da 

humanidade, mas, apenas nas últimas décadas, as pessoas passaram a percebê-lo 

como uma ferramenta organizacional (MARTELETO, 2001). 

 No âmbito educacional, as redes sociais se configuram como espaços de 

formação não-linear, não hierárquica (do ponto de vista assimétrico), onde ocorrem 

trocas de idéias, informações e conhecimentos acerca de um interesse comum. 

Esses espaços podem ser representados de forma presencial ou virtual, presencial 

no que tange a presença dos sujeitos unidos em um ambiente físico, e virtual 
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utilizando um instrumento mediador, como a internet ou outros meios (MARTELETO, 

2001).  

 Entendemos que enquanto sujeitos, somos constituídos nas interações. Neste 

caso a construção do ser humano ocorre nas interações sociais que se estabelecem 

ao longo de sua vida. Nestas, são produzidos os sentidos e significados que o 

caracteriza como um ser único e individual (VYGOTSKY, 2001) através do diálogo 

com o outro, com a interação das diferentes vozes do discurso, podemos nos 

autoconstruir de maneira a possibilitar a construção de um sujeito com identidade 

única e própria. 

Assumindo estes pressupostos, entendemos que, as redes sociais, onde são 

construídas relações (sociais) situadas no tempo e no espaço, constituem-se 

enquanto uma ferramenta cultural para formação de professores. Portanto: 

 
... justifica-se a importância de compreender modos de mediação de 
sujeitos em condição formativa diversificada, a exemplo dos espaços que 
produzimos e  investigamos, em busca de formas de problematizar, 
fundamentar e reconstruir práticas interativas na perspectiva de contribuir 
para a constituição de profissionais que não venham a simplesmente 
reproduzir, tacitamente, modelos ambientalistas vivenciados ao longo da 
formação na escola e na universidade (HAMES et. al, 2006, p. 03). 
 
 

 As redes sociais permitem a sistematização de conhecimentos através de 

intercâmbios. Esta representação das redes humanas permite perceber como uma 

rede de muitas unidades é capaz de originar uma nova ordem, que não pode ser 

entendida apenas por suas unidades (MARTELETO, 2001). 

 Se cada ser individual é uma unidade complexa, em ambiente de rede, cada 

sujeito pode buscar colaboração mútua, visando uma maior completude, visto que 

por natureza própria somos seres inacabados (FREIRE, 2000). 

Ações que contemplem a formação de professores em redes estão sendo 

realizadas por vários pesquisadores e educadores no Brasil tais como GALIAZZI 

(2007); GATTI (2005) e FOERSTE (2005) denominadas por redes de pesquisa, 

redes de intercâmbio ou redes de colaboração.  

Em Goiás, assim como em todo país, surgiram algumas ações isoladas no 

sentido de efetivar relações de troca de experiências aproximando indivíduos de 

diferentes esferas educacionais, promovendo um diálogo entre pesquisa e ações 
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práticas como ferramenta cultural para a formação inicial e continuada de 

professores no âmbito da educação inclusiva. 

Entre essas ações, cabe ressaltar a constituição da Rede Goiana 

Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Especial/Inclusiva – RPEI, como uma 

alternativa fundamentada na colaboração, que por meio de suas diferentes esferas 

constituintes da “interação triádica” (ZANON e SCHNETZLER, 2001), objetiva 

possibilitar um movimento de reflexão acerca das questões que a Educação 

Inclusiva impõe (BENITE, et. al, 2008). A RPEI é uma rede de colaboração que se 

constitui enquanto rede social, na medida em que é composta de sujeitos que 

buscam através de trocas de experiências, informações e conhecimentos que 

perpassam um interesse comum: a formação para a educação inclusiva. 

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo analisar a comunicação verbal 

produzida no ambiente da RPEI, ou seja, como esta dinâmica de aproximação 

(Universidade-COEE-GO) pode contribuir para a formação de professores com 

vistas à inclusão escolar.   
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3 MÉTODO 

 

Fundamentados nos pressupostos do Materialismo Histórico Dialético, esta 

pesquisa se configura como uma pesquisa participante. Dessa forma, concordamos 

com Frigotto (2001) que: 

 
Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma 
concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da 
postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-se numa espécie 
de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o 
desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais (FRIGOTTO, 
2001, p. 77). 

   
 

Antes da tentativa de responder como é realizada a produção da realidade 

social, devemos responder qual é a visão que se tem desta. Apoiamo-nos em Kosik 

(1976), para afirmar que a realidade social só pode ser reconhecida como totalidade 

concreta se o homem se assume como sujeito histórico-social. Ainda, concordamos 

com Freire (2001) que: 

 
... a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou 
menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos ou dados e mais a 
percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a 
realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre objetividade e 
subjetividade (FREIRE, 2001, p. 35). 
 

 Do mesmo modo, respaldamo-nos em Gamboa (2004), para defender que: 

 
Nas pesquisas dialéticas, o homem é tido como ser social e histórico; 
embora determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é o 
criador da realidade social e o transformador desses contextos. [...] Assim, a 
educação é o espaço da reprodução das contradições que dinamizam as 
mudanças e possibilitam a gestação de novas formações sociais 
(GAMBOA, 2004, p. 103 e 104).  

  

No processo dialético de conhecimento da realidade, a peça chave constitui-

se na atividade prática dos homens concretos, com o intuito que se “altere e 

transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano histórico-

social” (FRIGOTTO, 2001, p. 81). 

Portanto, se o homem é o agente criador da realidade social é também ele o 

transformador do seu contexto. Em outras palavras, apesar da educação ser uma 

das esferas reprodutora de contradições, é também através da percepção que os 
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sujeitos envolvidos dentro da mesma têm que se pode chegar à realidade social 

como totalidade concreta. Este princípio basilar justifica a nossa opção pelo 

ambiente de formação de professores em rede social. 

Somente o homem como ser histórico-social pode provocar mudanças na 

realidade, através de sua práxis. Dessa forma, apoiados em Demo (2004) 

reconhecemos na pesquisa participante (PP) a dialética como pressuposto téorico: 

 
 ... o materialismo dialético continua muito presente na PP. [...] Pois, tem a 
vantagem clara de apontar para problemas fundamentais da emancipação 
do trabalhador, em particular para o caráter abstrato da mercadoria e para 
a mais-valia. Tais categorias [classes sociais] persistem até hoje como 
instrumentos formidáveis da análise do capitalismo e fazem parte da luta 
contra a “globalização hegemônica”, como diz Santos (2002, 2002a). Não 
se pode negar que um dos fulcros da PP tenha sempre sido a “lutas de 
classes” e nisto reside grande mérito, mesmo que possa ser considerada, 
hoje, esta visão um tanto unilateral, porque a complexidade da sociedade 
não se abriga em categorizações tão alinhadas (DEMO, 2004, p. 85 e 86). 
 

 Segundo Hall (1979), a PP é caracterizada como uma atividade de três faces: 

é um método de investigação social, um processo educativo e um meio de promover 

o desenvolvimento (ação).  Os elementos fundamentais deste tipo de investigação 

são: 

a) O problema nasce no seio da própria comunidade, e é ela que o define, o 
analisa e o resolve; b) Como o principal objetivo da investigação consiste 
em transformar radicalmente a realidade social e melhorar as condições de 
vida dos membros da comunidade, são eles os beneficiários da 
investigação; c) A investigação participativa implica a participação ativa e 
total da comunidade em todo o processo de investigação; d) Requer a 
participação de grupos humanos sem poder: os explorados, os pobres, os 
oprimidos, os marginais, etc; e) A investigação participativa pode 
sensibilizar mais a população para os seus próprios recursos e mobilizá-la 
tendo em vista um desenvolvimento autônomo; f) Trata-se de um método de 
investigação mais científico, visto que a participação da comunidade facilita 
uma análise mais profunda e mais verídica da realidade social; g) O 
investigador é simultaneamente participante comprometido e aprendiz, o 
que o conduz mais à militância do que ao distanciamento (HALL, 1979, p. 
409). 

 

Analisar a comunicação verbal dos indivíduos participantes da RPEI (tríade de 

professores – professores formadores, professores em formação inicial e 

professores em formação continuada [professores da educação básica]), situados 

histórica e socialmente no presente processo de produção coletiva de conhecimento 

em torno de suas vivências e interesses, deflagra a investigação social.

 Envolvendo os sujeitos pesquisados em torno do processo investigativo, os 
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mesmos assumem-se como agentes de mudança que produzem conhecimento e 

promovem intervenções em sua própria realidade. 

 A RPEI surgiu por meio de um edital lançado no ano de 2007 pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG, que se propôs a apoiar o 

fortalecimento de núcleos de pesquisa emergentes com o objetivo de induzir a 

formação ou consolidação de redes de pesquisa, visando à ampliação e 

modernização da capacidade científica e tecnológica regional instalada e de 

formação de recursos humanos.  

 Importante é salientar que desde 2006, já existia uma parceria consolidada 

entre a UFG (Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão, LPEQI, 

Instituto de Química) e a COEE. De maneira que a RPEI surgiu como uma 

alternativa a um problema inerente a comunidade pesquisada, ou seja, a 

necessidade de formação de professores de ciências para a inclusão. Assim, após 

aprovação conforme edital, no ano de 2007, a RPEI foi instituída legalmente no 

Estado configurando-se como espaço de discussão conceitual e formação de 

professores onde se busca por ações refletidas. Constitui-se enquanto rede de 

pesquisa, pois o fruto das interações entre os participantes configura-se como dados 

para pesquisas, pesquisas estas sempre em parceria.  

A RPEI conta com a participação de vinte e cinco atores, representados por: 

(cinco professores formadores - PF1, PF2, PF3, PF4 e PF5, quatro alunos de pós-

graduação/mestrado - PG1, PG2, PG3 e PG4, quatro alunos de graduação - A1, A2, 

A3, e A4 e doze professores da Educação Básica - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, 

PM6, PM7, PM8, PM9, PM10, PM11 e PM12 estes atuando como gestores da 

Educação Especial/Inclusiva na Coordenação de Ensino Especial do Estado de 

Goiás) que vem se reunindo desde o mês de julho de 2007. 

As reuniões acontecem quinzenalmente com duração de aproximadamente 

duas horas, e as discussões são orientadas por textos (contribuições atuais das 

pesquisas cientificas na área) previamente selecionados pelos atores da RPEI. Em 

comum acordo, seus participantes, sob a coordenação da professora formadora da 

Universidade, optaram por essa dinâmica de encontros que são programados e 

divulgados em um cronograma anual. Esta opção foi feita mediante a importância 

atribuída à formação permanente (contínua) enquanto processo de desenvolvimento 

da identidade docente. 
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Fundamentados nos princípios da PP (saber pensar e intervir juntos), os 

professores da Educação Básica atuando na condição de gestores da Educação 

Especial/Inclusiva no Estado de Goiás, foram convidados a contribuir com a 

programação das atividades da RPEI enfocando suas reais necessidades e 

interesses. Cabe ressaltar neste momento que a base de todo o processo se 

encontra na formação de professores no âmbito da Educação Inclusiva, e que todos 

os participantes envolvidos na RPEI são professores. Aqui se reconhece o 

processo educativo, bem como verificamos uma das características marcantes da 

PP: o investigador enquanto aprendiz (HALL, 1979), o que pode ser definido pela 

relação do pesquisador (que se encontra dentro da RPEI) com o grupo como um 

todo.   

 
Só se conhece em profundidade alguma coisa da vida da sociedade ou da 
cultura, quando há um envolvimento – em alguns casos, um 
comprometimento – pessoal entre o pesquisador e aquilo, ou aquele que ele 
investiga. (BRANDAO, 1984, p. 08)  
 

 

 Por último, no tocante a terceira face da PP, intencionamos a ação: a 

pesquisa torna-se ação no sentido de possibilitar aos indivíduos envolvidos na 

pesquisa assumirem seu próprio destino (FRIEDRICH, 2009). 

 
A PP sempre reivindicou a imersão prática: as comunidades não precisam 
apenas de estudar seus problemas, precisam sobretudo, de enfrentá-los e 
resolvê-los. Nem por isso a prática é critério de verdade, […], bem como 
não é assim que só o que é prático interessa, porque nada é melhor para 
boa prática do que boa teoria e vice-versa (DEMO, 2004, p. 17). 

 

 Resumidamente, no que diz respeito à ação, pretendemos possibilitar à 

comunidade pesquisada refletir, fundamentados em suas concepções e práticas 

aliados a teoria, de forma a romper com a alienação, no intuito de promover a 

emancipação destes indivíduos para que sintam agentes do seu próprio destino. 

 Cabe ressaltar que foi critério de escolha desta amostra, o fato de ser uma 

das poucas iniciativas de formação de professores através de parceria entre Estado 

e universidade, o que está consonante com a proposta de formação de professores 

da Lei complementar n. 26 do Estado de Goiás. 

 

3.1 DOS INSTRUMENTOS DA CONSTRUÇÃO DOS DADOS 
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Os instrumentos de coleta de dados sempre são motivos de discussão nas 

pesquisas, pois devem estar em consonância com o problema a ser estudado, além 

de sua escolha depender da natureza dos fenômenos, objeto da pesquisa, recursos 

financeiros, equipe humana e outros fatores que possam surgir durante a etapa de 

investigação (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Dessa forma, ao se fazer a escolha do instrumental metodológico, faz-se 

necessário uma avaliação quanto à confiabilidade do mesmo enquanto instrumento 

para coletar dados. Sendo assim, observamos frequentemente o uso de técnicas e 

equipamentos de videogravação nas pesquisas que envolvem a documentação e 

registro da comunicação verbal (MARTINS, 2006). Ainda, segundo Giordan (2006): 

 
...o registro em vídeo provoca o engajamento prolongado do pesquisador 
sobre os dados, que pode revisitar o cenário de investigação diversas vezes 
e coligir as observações extraídas do meio audiovisual com outros registros 
obtidos na situação de investigação (GIORDAN, 2006, p. 215). 

 

Fundamentados nos pressupostos expostos anteriormente, nesta 

investigação utilizamos as gravações em áudio e vídeo, que foram transcritas e 

submetidas a uma análise de comunicação verbal. 

As gravações em áudio e vídeo são registros que permitem uma análise da 

comunicação verbal, onde a partir dos registros áudios-visuais se obtém mensagens 

diferenciadas tais como: oral, gestual, silenciosa, provocativa dentre outras. Sendo 

assim, corroboramos com Martins (2006) que justifica a utilização de uma 

videogravação: 

 
Uma videogravação tanto mais se justifica na medida em que existir 
necessidade da consideração da natureza multimodal das interações, isto é, 
do papel específico de cada um dos modos semióticos [...] (linguagem 
verbal – oral e escrita, imagens, gestos, ações, etc) para a investigação do 
objeto (MARTINS, 2006 p. 305). 

 

 Dessa forma, analisamos a comunicação verbal entre os sujeitos da RPEI, 

levando em consideração que:  

 
Toda comunicação é composta por cinco elementos básicos: uma fonte ou 
emissão; um processo codificador que resulta em uma mensagem e se 
utiliza de um canal de transmissão; um receptor, ou detector de 
mensagem, e seu respectivo processo decodificador (FRANCO, 2007, p. 
24, grifo do autor).  
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 Resumidamente, sempre que direcionamos uma mensagem, a direcionamos 

para um receptor, configurando-se dessa forma um diálogo entre os demais 

participantes (MARCUSCHI, 2003 e 2008). 

Cabe ressaltar, que sempre mantivemos durante este presente processo de 

investigação preocupados com o fato de que nenhuma atividade inclusive 

pedagógica, está totalmente isenta de causar danos aos envolvidos no processo. 

Sendo assim, submetemos o projeto desta pesquisa no ano de 2008 ao Comitê de 

Ética da Universidade Federal de Goiás e este foi aprovado de forma que nos 

comprometemos no sentido de minimizar os danos causados aos envolvidos, de 

modo que os sujeitos envolvidos pudessem melhorar suas compreensões e 

enfrentar suas dificuldades, para que as compreendendo,  pudessem superá-las e 

melhorar sua formação. Logo após a aprovação pelo comitê de ética, os envolvidos 

neste projeto tomaram ciência dos objetivos desta pesquisa e então assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) comprometendo-se enquanto 

parceiros da pesquisa.  

Outro instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o diário de 

campo, onde foram registradas anotações inerentes aos encontros da RPEI. 

Segundo Copello (2005), ao escrever um diário de campo registramos como 

percebemos as situações. Neste sentido, os registros do diário de campo foram 

utilizados como forma de captar informações que pudessem ser utilizadas na 

pesquisa e que, por conseguinte não foram detectadas pela gravação em áudio e 

vídeo.  

 

3.2 DA COMUNICAÇÃO VERBAL COMO INSTRUMENTO PARA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES  

 

Na perspectiva sócio-cultural, a comunicação verbal é considerada 

constituinte do processo de construção de significados ou entendimento (REZENDE 

e OSTERMANN, 2006).  

 
É no significado que se encontra a unidade das duas funções básicas da 
linguagem: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. São os 
significados que vão propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o 
mundo real, constituindo-se no “filtro” através do qual o indivíduo é capaz de 
compreender o mundo e agir sobre ele (OLIVEIRA, 1993, p. 48). 
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A análise da comunicação verbal enquanto ferramenta metodológica se 

constitui em uma forma importante de análise já que as mensagens contidas nesse 

tipo de comunicação expressam as elaborações mentais construídas socialmente 

que têm implicações na vida cotidiana, influenciando não apenas a comunicação e a 

expressão das mensagens, mas também os comportamentos. Sendo assim, podem 

influenciar diretamente na formação de professores, utilizando do ambiente de 

discussão conceitual adotado nesse estudo (MARCUSCHI, 2007). 

Mortimer e Scott (2002), pautados pelas teorias de Vygotsky e Bakhtin, 

elaboraram uma ferramenta para análise da produção de discurso entre professor e 

alunos em situação formal de sala de aula. Essa ferramenta apresenta a seguinte 

estrutura: (a) intenções do professor; (b) conteúdo; (c) abordagem comunicativa; (d) 

padrões de interação; (e) intervenções do professor. A ferramenta tem sido utilizada 

em outros estudos, nos quais vem sofrendo algumas adaptações (AMARAL e 

MORTIMER, 2006). No presente trabalho, utilizamos esse instrumento para analisar 

a comunicação verbal produzida na RPEI, fazendo uso apenas do conteúdo e das 

intervenções do professor. 

 As análises de Mortimer e Scott (2002) se aplicam em salas de aulas onde 

predomina a significação de conceitos científicos. Sendo assim, o professor sempre 

tem uma intenção quanto àquela aula, sempre aborda um determinado conteúdo, 

rotineiramente utiliza-se de uma abordagem comunicativa, a aula está dotada de 

uma sequência nos padrões de interação e o professor intervém sempre que 

considera importante a intervenção. Na RPEI, o espaço é diferente, porém o que se 

busca também é a significação do conceito científico por seus participantes. Não há 

a estruturação como em salas de aula, por isso consideramos analisar somente o 

conteúdo, pois ele já fora determinado pela seleção dos textos e as intervenções do 

professor formador, já que este tem um papel fundamental na apropriação de 

significados pelos envolvidos. 

 Cabe ressaltar que, os outros pontos são importantes, entretanto no caso da 

RPEI não se aplicam, pois, a intenção do professor formador se remete como em 

sala de aula a deliberação. Não há um roteiro determinado, as leituras acontecem no 

momento da reunião e ali são discutidos os conceitos, porém estes já foram 

previamente escolhidos com a intervenção do professor formador.  
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A abordagem comunicativa que segundo Mortimer e Scott (2002) “fornece a 

perspectiva sobre como o professor trabalha as intenções e o conteúdo do ensino 

por meio das diferentes intervenções pedagógicas que resultam em diferentes 

padrões de interação” também foi nesta investigação utilizada. Cabe ressaltar que 

na RPEI, a dinâmica é diferente de uma sala de aula, não há hierarquia imposta por 

papéis definidos, mas não negamos que estes são assumidos uma vez que há 

assimetria.  

 Mortimer (1998), Mortimer e Scott (2002, 2003), utilizam da comunicação 

produzida com o objetivo de caracterizar as formas como os professores interagem 

no processo de construção de significados, pelo uso da linguagem e outros modos 

de comunicação, pois: 

  
Nessa perspectiva teórica, o conhecimento não resulta da interação direta 
do sujeito com os objetos, pois essa interação é sempre mediada por 
instrumentos materiais e simbólicos, entre os quais a linguagem adquire 
uma importância especial. Nessa ação mediada, a participação do outro é 
fundamental, o que implica considerar que os processos psicológicos 
emergem das relações e interações entre os sujeitos (MACEDO E 
MORTIMER, 2000, p. 154).  

 

 Baseados nestas premissas apresentamos a estrutura de nossa análise. O 

primeiro aspecto correspondeu à compreensão do lócus da pesquisa, como foi 

criada a RPEI e em que constitui suas ações. 

 O segundo aspecto diz respeito à forma de abordagem dos conteúdos 

presentes no discurso produzido na RPEI. Para analisar as diferentes formas de 

abordagem dos conteúdos utilizamos a distinção de (AMARAL e MORTIMER, 2006) 

para os termos descrição, explicação e generalização (segundo tabela 1): 
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Tabela 1: Formas de abordagem do conteúdo: descrição, explicação e 
generalização. 

Formas de 

Abordagem do 

Contéudo 

Definição Exemplos 

Descrição 

Envolve a produção de enunciados
2
 sobre um sistema, um 

objeto ou um fenômeno em termos dos seus constituintes 
ou do deslocamento espaço-temporal desses constituintes. 

PM1: A inclusão social está 
fundamentada nas 
concepções dos direitos 
humanos. 

Explicação 

É elaborada no sentido de estabelecer relações causais 
entre os fenômenos e os conceitos, usando algum modelo 
ou mecanismo para a compreensão dos fenômenos. 
Envolve importar algum modelo teórico ou mecanismo para 
se referir a um fenômeno ou sistema específico. 

PM2: A inclusão está 

acontecendo lentamente, ela 
é social, pois começa na 
sociedade. 

Generalização 

Vai além da descrição e da explicação, pelo fato de não 
estar limitada a um fenômeno particular, mas expressar 
propriedades gerais de entidades científicas, da matéria ou 
de classes de fenômenos. Envolve elaborar descrições ou 
explicações que são independentes de um contexto 
específico. 

PM7: O que é incluir? “In” 
vem do latim que significa 
dentro. Então é trazer para o 
meio, trazer para dentro.

3
 

Fonte: Adaptado de AMARAL e MORTIMER, 2006. 

  
O terceiro aspecto é a caracterização quanto às formas de intervenções 

pedagógicas dos professores formadores da UFG, realizada conforme Mortimer e 

Scott (2002) (Tabela 2): 

                                                           
2
 Mortimer e Scott (2002) utilizam da análise do discurso fundamentados em Vygotsky e Bakhtin. 

Sendo assim, por enunciação entende-se que é o produto da interação social, quer se trate de um ato 
de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das 
condições de vida de uma determinada comunidade lingüística.   
3
 Estes exemplos de turnos foram retirados da segunda reunião da RPEI (07/11/2007) quando o 

conceito discutido dizia respeito ao conceito de inclusão. 
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Tabela 2: Intervenções Pedagógicas dos professores formadores da UFG 

Categorias de 
Intervenções 

Pedagógicas dos 
Professores 
Formadores 

Característica Descrição Exemplos  

1. Dando forma 
aos significados 

Explorar as idéias 
dos participantes 

Introduz um termo novo, 
parafraseia uma resposta 
do participante, mostra a 

diferença entre dois 
significados. 

“Pra aprender ciências você precisa de 
contemplar três aspectos: o conceitual, o 

representacional e fenomenólogico” – 
Introdução de um termo novo aos 

participantes. 

2. Selecionando 
significados 

Trabalhar os 
significados no 

desenvolvimento 
da história 
científica. 

Considera a resposta do 
participante na sua fala, 
ignora a resposta de um 

participante. 

“É igual você falou: „Por que essa gramática?‟ 
Eu quero abrir mão disso, então está na hora 
de eu exercitar minha identidade profissional. 
Se eu não tenho currículo mínimo e vou dar 
conta de estabelecer aquele que eu acredito 

ser o melhor.” – Considera a fala de um 
outro participante na sua. 

3. Marcando 
significados 

chaves 
- 

Repete um enunciado, 
pede aos participantes 

que repitam um 
enunciado, usa um tom 
de voz particular para 

realçar certas partes do 
enunciado. 

“O aspecto fenomenológico é aquele que salta 
aos olhos, por isso os meninos tem tanta 

dificuldade de entender que essas coisas são 
ciência. Por exemplo, se eu falar de 

transformações químicas: janela enferrujando, 
fruta apodrecendo, vela queimando, tudo é 

transformação, mas, o fenomenológico é tão 
diferente, o aspecto visual é tão diferente, os 
meninos têm dificuldade de aceitar que tudo 

isso está encaixado nessa mesma base 
conceitual.” – Repete um enunciado para 

marcá-lo. 

4. 
Compartilhando 

significados 

Tornar os 
significados 

disponíveis para 
todos os 

participantes da 
classe 

Repete a idéia de um 
participante para todos, 
pede a um participante 

que repita um enunciado 
para todos, compartilha 

resultados dos 
participantes com todos, 
pede aos participantes 
que organizem suas 
idéias para relatarem 

para todos. 

“Tudo isso que vocês retratam é o nosso 
modelo de formação, qual é o modelo de 

formação que a gente se formou? É 
competência técnica, é aquele três mais um, 
quer dizer, você fica três anos aprendendo 

conteúdo porque você é professor, você tem 
que saber conteúdo, aí quando chega no final 
tem um ano de estágio e está pronto para ir 

para sala de aula.” – Compartilha os 
significados dos participantes a todos. 

5. Checando o 
entendimento dos 

participantes 

Verificar que 
significados os 
participantes 

estão atribuindo 
em situações 
específicas 

Pede a um participante 
que explique melhor sua 

idéia, solicita aos 
participantes que 
escrevam suas 

explicações, verifica se 
há consenso de todos 
sobre determinados 

significados. 

“E isso é a secretaria de educação do Estado 
de Goiás que faz? Ela que é responsável por 
isso?” – Pede que um participante explique 

melhor sua ideia. 

6. Revendo os 
significados 

Recapitular e 
antecipar 

significados 

Sintetiza os resultados 
de uma questão 

particular, recapitula as 
atividades de uma 

reunião anterior; revê o 
progresso no 

desenvolvimento de 
todos até então. 

“Nós estamos na página dezoito. Na verdade o 
texto queria caracterizar como as políticas 

educacionais, como a crise que se instaura em 
nosso país depois da ditadura na América 

Latina como um todo, como ela vai parar na 
educação.” – Recapitula uma questão 

anterior. 

Fonte: Adaptado de MORTIMER e SCOTT, 2002. 
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 E por último, o quarto aspecto da análise consistiu em permitir elucidar 

algumas das categorias que emergiram da comunicação verbal durante as sete 

reuniões apresentadas nesta pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 A REDE GOIANA INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL/INCLUSIVA (RPEI) 

 

Vale lembrar que anterior a criação da RPEI já existia uma parceria 

consolidada entre a UFG (Laboratório de Pesquisa em Educação Química e 

Inclusão, LPEQI, Instituto de Química) e a COEE. Esta se materializava na forma de 

um grupo de estudos, sobre Educação Especial/Inclusiva, que contava com a 

participação de professores formadores, alunos da graduação, alunos da pós-

graduação e professores da rede estadual de ensino. 

Dessa forma, em 2007, como resultado desta aproximação foi criada a RPEI, 

atendendo o lançamento dos editais intitulados “Programa de Fortalecimento de 

Redes de Pesquisa” e “Programa de Fortalecimento da Ciência”: 

 
O Programa de Fortalecimento de Redes de Pesquisa se propõe a apoiar 
prioritariamente o fortalecimento de núcleos de pesquisas emergentes, bem 
como a consolidação dos grupos de excelência existentes no Estado, com o 
objetivo de indução a formação ou consolidação de redes de pesquisa, 
visando à ampliação e modernização da atual capacidade científica e 
tecnológica regional instalada e de formação de recursos humanos, 
envolvendo o montante de recursos de até R$ 1.350.000,00 em despesas 
correntes e de até R$ 1.000.000,00 em investimentos conforme deliberado 
pelo Conselho Superior da FAPEG (GOIÁS, 2007). 

 

 A então coordenadora da RPEI, professora adjunta do Instituto de Química da 

UFG, submeteu a esta agência de fomento o projeto intitulado “As necessidades 

educativas especiais e as necessidades formativas dos professores: Parceria 

colaborativa no ensino de ciências” em parceria com a Universidade Federal de 

Goiás, Universidade Estadual de Goiás, Secretaria de Estado da Educação de Goiás 

e Associação de Surdos de Goiânia, que foi aprovado e está em vigor desde então. 

 Partindo do pressuposto de que na escola todos são atores, mas os 

professores são atores de “primeira ordem”, devemos intensificar os esforços para 

que lhes seja garantida a formação necessária ao exercício da profissão docente e 

que, por outro lado, os professores tomem consciência da sua própria profissão em 

termos individuais e coletivos (ALARCÃO, 2001), antes mesmo da concessão do 

fomento, a RPEI iniciou suas atividades. Isso se justifica por que a rede não foi 

criada só para atender um edital, mas como resultado de esforços anteriores a este. 
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 Os sujeitos da RPEI decidiram que suas ações deveriam acontecer sob duas 

perspectivas: um grupo menor com mais ou menos dez membros que trabalharia tal 

como grupo de estudo e um grupo maior com mais ou menos trinta membros para 

atuar com o viés de capacitação. Entretanto, a complexidade de se atuar com dois 

grupos, levou a extinção do grupo maior, sendo expandido para um número maior 

de participantes. 

 Cabe ressaltar que, mesmo extinguindo o grupo maior, os professores da 

Secretaria da Educação atuam em formação nas subsecretarias4 de educação 

espalhadas pelo Estado de Goiás. 

 O próximo passo então foi a decisão de como funcionariam as reuniões da 

RPEI, e como seriam distribuídas as verbas destinadas ao projeto. As duas 

primeiras reuniões da rede foram programadas para acontecer nos dias 30/10/2007 

e 07/11/2007, respectivamente.  

 A universidade fez uma prévia seleção dos textos que subsidiariam as 

discussões do grupo, que posteriormente foram aprovados por todos os membros da 

COEE. Essa escolha partiu da universidade, considerando-se que ela é a instituição 

produtora de conhecimento científico, de forma que esta atitude pode encurtar o 

distanciamento entre conhecimento produzido e o nível de ensino para o qual se 

pretende contribuir.  

 Os textos foram escolhidos na tentativa de nos posicionarmos enquanto uma 

rede de pesquisa em educação inclusiva. Deste modo os textos versavam sobre os 

pressupostos que fundamentam a instituição da RPEI: formação de professores de 

ciências para a educação inclusiva.  

 Após a seleção dos textos que seriam utilizados como referenciais téoricos, 

houve uma reunião entre os professores formadores da UFG e os alunos da pós-

graduação para decisão da pauta de discussão da primeira reunião da RPEI, cujo 

conteúdo definido foi a apresentação detalhada do projeto para todos os envolvidos. 

 Desta forma, foi no dia 30/10/2007 que a RPEI iniciou oficialmente suas 

atividades. Sua primeira reunião contou com a participação de dezesseis membros, 

a saber, (dois professores formadores da UFG, quatro alunos da pós-graduação – 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, um aluno da graduação e nove 

                                                           
4
 As subsecretarias são secretarias espalhadas nas diversas regiões do Estado de Goiás, que 

atendem os municípios em seu entorno. No total, Goiás tem 38 subsecretarias de Educação filiadas à 
Secretaria de Estado da Educação de Goiás. 
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professores da Educação Básica, atuando como gestores do Ensino 

Especial/Inclusivo do Estado de Goiás). A RPEI se reúne até os dias atuais e 

amostras das reuniões investigadas neste estudo são apresentadas na tabela 3 

abaixo. 

A escolha destas reuniões para investigação está pautada nos seguintes 

argumentos: a) são as reuniões que caracterizam o movimento de construção da 

identidade da rede de pesquisa investigada; b) são as reuniões que começam a 

delinear como acontece a dinâmica do processo de formação de professores num 

ambiente como este; c) os temas de discussão revelam a postura assumida por 

seus sujeitos; d) e compreende um período de oito meses de coleta de dados, o que 

consideramos não poder ser ultrapassado com vistas aos 24 meses de prazo para a 

conclusão de uma investigação de mestrado.  

A Tabela 3 mostra que desde a primeira reunião até a última reunião, oito 

meses se passaram e somente sete reuniões foram contabilizadas neste período 

devido principalmente a: greve na rede estadual de ensino e agenda de viagem para 

formação no interior do estado dos atores pertencentes à Coordenação de Ensino 

Especial do Estado.  

Na RPEI, como as leituras dos textos eram realizadas conjuntamente por 

todos durante as reuniões, a discussão que circundava os significados que estavam 

sendo construídos se tornava incontrolável de modo que a leitura de um texto 

poderia ser extrapolada para mais de uma reunião (fato ocorrido na RPEI). Sendo 

assim, a nossa intenção era de realmente suscitar essas discussões e dessa forma, 

não controlávamos a variável do tempo em relação a essas leituras. Como podemos 

perceber no diálogo abaixo da sexta reunião: 

 

02- PF1: Qual é a página mesmo? 

03- PG3: Página vinte e cinco. 

04- PF1: Bem, então vamos continuar com o texto do Gentili na página vinte e cinco. Nós 
estamos já a três reuniões discutindo este texto, mas a leitura orientada é bom por causa 
disso, nós podemos interrompê-la a qualquer momento e então iniciamos uma discussão.  

05- PM1: Realmente as discussões durante estes encontros foram muito boas para todos 
nós. 

06- PM6: Também concordo com você PM1. 
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Tabela 3: Descrição das Reuniões da RPEI gravadas em áudio e vídeo, transcritas 
para posterior análise. 

Reunião Data Atividade  Participantes Ações Desenvolvidas Observações 

 
01 

 
30/10/ 
2007 

 
Reunião da 

Rede 

 
PF1, PF2, PG1, 

PG2, PG3, 
PG4, A1, PM1, 

PM2, PM3, 
PM4, PM5, 
PM7, PM8, 
PM9, PM10 

 
Apresentação do Grupo 

(UFG e SUEE), 
apresentação do projeto, 

apresentação do 
cronograma e entrega de 

material. 

 
 

Os gestores demonstram 
grandes expectativas com 
relação à criação da Rede. 

 
A reunião aconteceu na UFG. 

 
 

02 

 
 

07/11/ 
2007 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
PF1, PF2, PF3, 

PG1, PG2, 
PG3, PG4, A1, 
A2, PM1, PM2, 

PM3, PM5, 
PM7, PM9, 

PM11 

 
Apresentação de um 

Seminário por PG1 com o 
tema sobre Educação 

Especial/Inclusiva. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão. 

 
A reunião aconteceu na UFG. 

 
 

03 

 
 

01/04/ 
2007 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
 

PF1, PF2, PF3, 
PG2, PG3, 

PG4, A1, A3, 
PM1, PM2, PM3 

PM7, PM12 

 
Discussão do Texto: O 

Consenso de Washington e 
a crise da educação na 

América Latina. In: 
GENTILI, P. A Falsificação 

do Consenso. 3ª ed. 
Petropólis: Vozes, 1998. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão. 

 
A reunião aconteceu na UFG. 

 
 

04 

 
 

17/04/ 
2007 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
PF1, PF4, PG2, 
PG3, PG4, A2, 
A4, PM1, PM2, 

PM3, PM6, 
PM7, PM8 

 
Continuação da discussão 
do texto: O Consenso de 
Washington e a crise da 
educação na América 

Latina. In: GENTILI, P. A 
Falsificação do 

Consenso. 3ª ed. 
Petropólis: Vozes, 1998. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão. 

 
A reunião aconteceu na COEE. 

 
 

05 

 
 

13/05/ 
2008 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
PF4, PG2, PG3, 
PG4, A1, PM2, 

PM3, PM6, 
PM12 

 
Continuação da discussão 
do texto: O Consenso de 
Washington e a crise da 
educação na América 

Latina. In: GENTILI, P. A 
Falsificação do 

Consenso. 3ª ed. 
Petropólis: Vozes, 1998. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão. 

 
A reunião aconteceu na COEE. 

 
 

06 

 
 

27/05/ 
2008 

 
 

Reunião da 
Rede 

PF1, PF3, PG2, 
PG3, PG4, A2, 
A3, PM1, PM2, 

PM3, PM6, 
PM7, PM12 

Término da discussão do 
texto: O Consenso de 

Washington e a crise da 
educação na América 

Latina. In: GENTILI, P. A 
Falsificação do 

Consenso. 3ª ed. 
Petropólis: Vozes, 1998 e 

início da discussão do 
texto: A importância da 
educação científica na 

sociedade atual. In: 
CACHAPUZ, et. al. A 

Necessária Renovação do 
Ensino das Ciências. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão e 
alfabetização científica. 

 
A reunião aconteceu na COEE. 

 
 

07 
 
 

 
 
 

24/06/ 
2008 

 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
 
 
PF1, PG3, PG4, 
A4, PM2, PM3, 

PM6 

Término da discussão do 
texto: A importância da 
educação científica na 

sociedade atual. In: 
CACHAPUZ, et. al. A 

Necessária Renovação do 
Ensino das Ciências. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 
Discussão com o foco para o 

conceito de alfabetização 
científica. 

 
A reunião aconteceu na COEE. 

(PF1; PF2; PF3; PF4) – Professores Formadores da UFG; (PG1; PG2; PG3; PG4) – Alunos do Mestrado em Educação em 
Ciências e Matemática da UFG; (A1; A2; A3; A4) – Alunos de Graduação; (PM1; PM2; PM3; PM4; PM5; PM6; PM7; PM8; 
PM9; PM10; PM11; PM12) – Professores da Educação Básica atuando como gestores da Educação Especial/Inclusiva na  
COEE do Estado de Goiás. 
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 Na primeira reunião os participantes se apresentaram e logo em seguida PF1 

expôs aos participantes como funcionaria a RPEI: 

 

67- PF1: ...nós vamos atuar em parceria, uma parceria colaborativa, onde há os professores 
que representam as políticas públicas do estado, professores formadores da universidade, 
professores em formação inicial e continuada, pra que a gente promova a conjunção 
ensino/pesquisa, pra que a gente tenha mais objetividade nos nossos projetos e dialoguemos 
diretamente com o nível de ensino que pretendemos contribuir. 

75- PF2: Bem, eu só queria esclarecer, porque esse projeto foi escrito por todos nós, (...) 
então se vamos trabalhar juntos, é importante que cada um diga o que está pensando... 

76- PM1: ...nós enquanto secretaria, atuamos como? E vocês? 

77- PF1: Não, o projeto já foi escrito, nós somos parceiros em formação continuada, a nossa 
ação principal é a formação continuada, então estaremos promovendo discussões com este 
intuito.

5
 

  

 A tentativa de promover a conjugação ensino/pesquisa apontada por PF1 

demonstra que este espaço de formação adotou a pesquisa como estratégia para 

tal, Segundo Demo (2000): 

 

A característica emancipatória da educação, portanto, exige a pesquisa 
como seu método formativo, pela razão principal de que somente um 
ambiente de sujeitos gesta sujeitos. [...] enquanto a pesquisa busca o 
conhecimento, para poder agir na base do saber pensar, a educação busca 
a consciência crítica, marca essencial de quem se sabe e sabe da realidade 
(DEMO, 2000, p. 08).  

 

A RPEI se constitui enquanto rede social, já que reúne um conjunto de 

pessoas ou representantes de grupos que possuem conexões de algum tipo com um 

ou com todos os integrantes da rede (NEWMAN, 2001) como se pode observar no 

diálogo a seguir: 

 

55- PF2: O trabalho que vamos realizar aqui é sistemático de discussão e reflexão dos 
conteúdos científicos em reuniões do Grupo de Estudos formado por nós. O que queremos é 
promover interações cooperativas entre professores na perspectiva de intervenção da prática 
docente”. 

56- A3: É interessante observar que muitos de nós somos alunos em processo de formação 
inicial e continuada, vocês professores e gestores de políticas públicas da Rede Estadual de 
Ensino de Goiás e vocês professores formadores. Então, sob esta ótica, esta é uma 
experiência que parece ser produtiva já que atuamos em diferentes níveis. 

57- PF1: Primeiro, foi uma experiência nossa, da PF2 que já trabalha com essa metodologia 
desde 2004 junto ao Núcleo de Pesquisas em Ensino de Ciências–NUPEC. Agora usamos 

                                                           
5
 Houve uma mudança de assunto nas falas de número 68 até 74, por isso não apareceram no 

diálogo. 
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esta experiência que também foi inspirada em outros grupos tais como o Gipec
6
 da Unijui, 

etc,, 

58- PM7: Não consigo imaginar uma parceria mais profícua do que a estabelecida pelo 
diálogo, ou seja, um espaço para muitas vozes. E nele, podemos enunciar produção de 
conhecimentos e ressignificação destes beneficiando a todos os envolvidos na ação 
educativa: pedagogos, diretores, professores de ciências, etc... 

 

Para os atores da RPEI o diálogo não pode ser restringido à mera expressão 

verbal do mundo. O diálogo aqui apreendido consiste na expressão de um sujeito no 

mundo que explicita sua identidade (quem sou, o que quero) e social (com quem 

estou) e expõe a ação primordial pela qual intenciona atuar. 

 Estes resultados corroboram com Tomaél et. al (2005) quando o autor afirma 

que “com base em seu dinamismo, as redes, dentro do ambiente organizacional, 

funcionam como espaços para o compartilhamento de informação e do 

conhecimento” (TOMAÉL et. al, 2005, p. 94). 

Ainda caracterizando esta rede social, apoiamo-nos em Tomaél et. al (2005) 

para afirmar que “nas redes sociais, cada indivíduo tem sua função e identidade 

cultural. Sua relação com outros indivíduos vai formando um todo coeso que 

representa a rede” (TOMAÉL et. al, 2005, p. 93), tal afirmação  pode ser observada 

no trecho do diálogo a seguir: 

12- PF1: Sou licenciada em química, mestre e doutora em ciências e formar professores de 
ciências para a Inclusão Escolar é uma de minhas linhas de pesquisa. Então neste momento 
a coordenação desta rede significa um importante passo para a constituição desta linha de 
pesquisa. 

13- PF2: Eu também sou química, bacharel e licenciada, mestre em orgânica e doutora em 
educação pela Unicamp e trabalho junto com PF1 na educação em química. Esta é a área 
que lida com a educação em ciências e temos um outro núcleo de pesquisas também. 

14- PF1: Nós aqui no Instituto de Química (IQ) temos certa experiência na área de Educação 
em Ciências. Hoje, constituímos um Programa de Mestrado em Educação em Ciências e 
Matemática. Ë um programa jovem que conta com sua primeira turma. E minha linha de 
pesquisa é formação de professores para a Educação Inclusiva. 

15- PG1: Sou licenciada em química pela UFG e mestranda em educação em ciências e 
matemática (...).  

20- PM2: Eu sou professor do núcleo de atendimento a altas habilidades e/ou superdotação- 
NAAH/S e penso que estarmos com outros profissionais envolvidos com Educação Inclusiva 
nos afasta de estarmos sós, ou ilhados em nossa área de formação. Assim, participar da 
Rede para mim significa buscar conhecimentos não só para meu trabalho, mas para minha 
formação continuada. 

21- PM8: Sou professora gestora da coordenação de ensino especial e penso que a 
Educação Inclusiva é processo complexo. Assim, precisamos de discussões em universos 
maiores tal como esta parceria. 

                                                           
6
 Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul –UNIJUÍ. 
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22- PM1: Me sinto cidadão solitário, pois, em relação à educação inclusiva, o que aprendi foi 
no exercício profissional e tenho vontade de discutir com alguém, aprender com o outro, por 
isso estou muito feliz com essa oportunidade. 

23- PM5: Achei muito interessante a participação nesta rede plural e acho também que 
representa uma boa oportunidade de parceira entre a Universidade e a Secretaria de 
Educação de Goiás. Principalmente para a formação de professores na área, já que aqui 
temos um grupo de professores multiplicadores 

7
da Secretaria de Educação. 

24- PM9: Sou professor da Rede e atualmente trabalho na Associação de Surdos comecei a 
trabalhar com educação especial/inclusão desde 1993, então são quatorze anos de 
experiência tácita.  

25- PM3: Sou professora de biologia atuando na coordenação de ensino especial, na 
gerência de ações multisetoriais com formação continuada de professores para a inclusão 
escolar e tenho interesse em discutir o tema como recurso para minha formação continuada.

8
 

 

 Esses resultados parecem demonstrar que, nesta estrutura, cada indivíduo se 

posiciona como ser individual, possuidor de uma identidade própria construída nas 

relações com outros sujeitos. Apoiamos em Smolka (2000), para a escolha deste 

ambiente com alternativa para a formação de professores de ciências, pois: 

...não é o que o indivíduo é, a priori, que explica seus modos de se 
relacionar com os outros, mas são as relações sociais nas quais ele está 
envolvido que podem explicar seus modos de ser, de agir, de pensar, de 
relacionar-se. De fato, “o indivíduo se desenvolve naquilo que ele é através 
daquilo que ele produz para os outros. Este é o processo de formação do 
indivíduo (...). Na sua esfera particular, privada, os seres humanos retêm a 
função da interação social” (Vygotsky 1981, pp. 162, 164) (SMOLKA, 2000, 
p. 30 e 31).  

  

 A iniciação de participação nas redes sociais envolve consequentemente a 

tomada de consciência dos participantes em torno de um mesmo interesse, e, 

independentemente do que se busca resolver, a participação dos indivíduos em 

redes sociais envolve diretamente direitos, responsabilidades e tomada de decisões, 

tal como exemplificado no diálogo a seguir. 

 
85- PF1: Bem, hoje estamos reunidos para discutirmos a organização de nosso trabalho 
enquanto uma rede de pesquisa. Somos uma rede credenciada a Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG, da qual recebemos suporte financeiro para 
realização de um projeto.  

86- PF2: Também queria lembrar de nossa estrutura física atual: o mini-auditório do IQ, uma 
modesta biblioteca com aproximadamente trezentos títulos na área, e a verba do projeto que 
vem para melhorar esta infra-estrutura, como computadores, filmadoras, bibliografia, etc... 

                                                           
7
 Os professores multiplicadores são responsáveis por ministrar cursos de formação na área de 

Educação Inclusiva para todos os professores do Estado de Goiás. 
8
 Entre as falas de número 16 até 19 houve uma interrupção de PF pedindo que cada um se 

apresentasse. 
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87- PF1: Ah! Eu gostaria de lembrar que este projeto objetiva atuar junto às necessidades 
formativas dos professores de ciências do estado na perspectiva da inclusão escolar. 

88- PM4: Então podemos começar a eleger alguns temas para nossas discussões? 

89- A1: Sim e eu sugiro o primeiro: O que entendemos como Educação Inclusiva? 

90- A4: Também quero sugerir: Como levar esta perspectiva para o ato pedagógico? 

91- PM6: E, diante de sua consideração o papel da linguagem é fundamental. Esse poderia 
ser um outro tema. 

92- PF1: É importante que cada um diga o que esta pensando, porque podemos estar com 
idéias diferentes e precisamos esclarecer. 

93- PG2: Porque nós estamos propondo, a PF1 depois vai explicar, é importante que 
proponhamos temas de estudo, discussões na rede, então eu só estou querendo confirmar, 
se é importante uma discussão geral sobre o que entendemos por inclusão, por exemplo. 

 

 Esses resultados permitem uma reflexão acerca da dinâmica participativa 

dentro da RPEI. Todos os participantes, mesmo havendo uma diferença nos níveis 

de formação, possuem voz ativa e assim podem propor ações que venham a ser 

contempladas na RPEI.  

 A intenção inicial era que as reuniões acontecessem semanalmente, 

intercalando os locais de realização entre UFG e a COEE, entretanto, esta não 

dinâmica não funcionou como se percebe na tabela 15 em anexo. Com o objetivo de 

que todos os professores pudessem participar das reuniões, houve a necessidade 

de negociação entre os pares, o que pode ser evidenciado no diálogo abaixo 

durante a quinta reunião: 

 

02- PG3: (...) a gente está querendo mudar a dinâmica do nosso grupo, porque a gente 
entende que é difícil para vocês deslocar daqui [da COEE na secretaria de educação] para o 
campus [UFG], porque é longe, fica complicado, não é? Então a PF1 queria propor uma 
dinâmica de estudo de quinze em quinze dias aqui. O que vocês acham? 

03- PM2: Ótimo. 

04- PM3: Ótimo. 

05- A1: É bom, fica mais perto pra todo mundo... 

06- PG3: (...) o importante é que todo mundo participe, porque aí as contribuições são boas, 
(...) cada um com a sua área, dá uma contribuição muito boa... 

07- PM2: Claro! 

 

 Estes resultados estão em consonância com Zanon et. al (2007) que o 

processo de formação requer a reconstrução de práticas e concepções se 

constituindo como um processo complexo, difícil, lento e gradativo influenciado por 
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diversos fatores, que envolvem desde a escolha do local para esta realização como 

se evidencia no diálogo anterior. 

 

 

4.2 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO VERBAL: OS “DIZERES” DAS REUNIÕES 

INVESTIGADAS 

  

As redes sociais surgem da necessidade de relacionarmos com os outros. 

Essas interações fazem com que permaneçamos imersos em uma trama ou rede 

complexa de interdependências (SACRISTÁN, 2002). Sendo assim, em tais 

ambientes ocorre a valorização dos elos informais e das relações assimétricas, em 

detrimento das estruturas hierárquicas.  

Na primeira reunião da RPEI foram contabilizados 154 turnos9, 

representativos das falas, com um total de dezesseis participantes, sendo dois PF – 

Professor formador, nove PM – Professor do Ensino Médio10, quatro PG – Alunos da 

pós-graduação e um A – aluno da graduação. A tabela a seguir quantifica as falas 

de cada participante da reunião.  

 

Tabela 4: Quantificação das falas da reunião da RPEI – 30/10/2007. 

Participante Quantidade de falas/Autor da fala 

Professor Formador 31/PF1; 37/PF2 

Professor do Ensino Médio 

 

09/PM1; 04/PM2; 03/PM3; 20/PM4; 11/PM5; 

16/PM7; 08/PM8; 04/PM9; 5/PM10  

Alunos de Pós-Graduação 02/PG1; 02/PG2; 01/PG3; 0/PG4 

Alunos de Graduação 1/A1 

 

Nesta primeira reunião ocorreu a apresentação dos atores da rede, fator 

considerado primordial para o desenvolvimento da pesquisa. Apoiamo-nos em 

Sacristán (2002) que diz que para conhecer o nosso espaço social é preciso 

conhecer o outro: 

                                                           
9
 Fávero, Andrade e Aquino (2002) definem turno como a “produção de um falante enquanto ele está 

com a palavra, incluindo a possibilidade de silêncio”. 
10

 Esses professores do Ensino Médio atuam como Gestores da Educação Especial/Inclusiva na 
Coordenação de Ensino Especial do Estado de Goiás. 
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Nada é alheio à cultura, aos significados que a compõem e aos que cada 
um elabora (cultura subjetivada). [...] Situamos os outros mais 
adequadamente em relação a nós, e nós em relação a eles, quanto melhor 
compreendermos a eles e a nós. O espaço social em que nos achamos 
situados com e entre os demais está determinado, de alguma forma, pelo 
conhecimento que temos dos outros, pela idéia ou pela imagem que 
elaboramos ou herdamos sobre quem são os outros e sobre quem somos 
nós (SACRISTÁN, 2002, p. 113). 

 

 O diálogo a seguir retrata o movimento de caracterização do espaço social. 

 

16- PF1: Após a apresentação de todos nós aqui da Universidade, nós gostaríamos que 
vocês se apresentassem. 

17- PF2: ...se nós vamos trabalhar juntos, é importante que cada um diga o que está 
pensando desse trabalho nosso. Porque às vezes estamos com idéias diferentes e a gente 
precisa tratá-las por vez, para que possamos nos compreender. 

18- PF1: Precisamos estabelecer esse diálogo, para que possamos unir a universidade e 
professores, principalmente professores que lidam com as políticas públicas. 

19- PM1: Com os nossos estudos aqui, podemos liderar ações dentro da COEE. 

 

 Na RPEI, a interação parece ser assumida como forma de colaboração ou 

cooperação mantida com indivíduos que possuem objetivos e interesses 

semelhantes. 

 No segundo encontro foram contabilizados 164 turnos, representativos das 

falas, com um total de dezesseis participantes, sendo três PF, sete PM, quatro PG e 

dois A. A tabela a seguir quantifica as falas de cada participante da reunião.  

 

Tabela 5: Quantificação das falas da reunião da RPEI – 07/11/2007. 

Participante Quantidade de falas/Autor da fala 

Professor Formador 21/PF1; 10/PF2; 0/PF3 

Professor do Ensino Médio 
22/PM1; 13/PM2; 5/PM3; 23/PM5; 14/PM7; 

12/PM9; 8/PM11  

Alunos de Pós-Graduação 32/PG1; 01/PG2; 0/PG3; 3/PG4 

Alunos de Graduação 0/A1; 0/A2 

 

A segunda reunião foi à apresentação de um seminário por PG2 intitulado: 

“Inclusão, Exclusão, face de uma mesma moeda”, dessa forma entendemos o 

aumento no número de falas de PG da primeira para a segunda reunião. 

Diferentemente da primeira reunião, esta se constituiu enquanto reunião de 
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discussão, onde os participantes poderiam intervir em qualquer momento da mesma. 

A intenção desta reunião era a de explicitar quais as concepções dos atores 

da rede a respeito do tema inclusão, como exemplificado: 

 
88- PF1: Eu queria retornar uma questão, que é a questão que me trouxe aqui hoje. O que é 
a inclusão propriamente dita? 

94- PM11
11

: Pra ela, a inclusão ainda não está acontecendo dentro da escola, fala-se alguma 
coisa fora da escola, mas dentro da escola, ainda não está acontecendo. Está tendo um erro 
de comunicação entre o que está dentro e fora da escola. 

95- PM2: Foi na década de sessenta que começou a preocupação com a inclusão, antes da 
revolução ninguém se preocupava no mundo, eram totalmente excluídos. 

96- PM7: A inclusão é um processo que está iniciando, ainda não está verdadeiramente 
acontecendo.

12
 

 

Segundo Oliveira (1993), como os significados são construídos ao longo da 

história, fundamentados nas relações estabelecidas entre o mundo físico e social em 

que vivem, eles estão em constante transformação. Importante se faz conhecer o 

sentido da palavra que é totalmente determinado por seu contexto. Assim importante 

é conhecer as concepções dos atores da rede. Há tantas significações possíveis 

quantos contextos possíveis. Explicitar essas concepções significa conhecer os 

contextos. 

 As intervenções realizadas pelos PF tiveram o intuito, assim como, na 

primeira reunião de suscitar discussões, gerar polêmicas, levantar questionamentos 

e principalmente de esclarecer o que os participantes entendiam por inclusão. 

Na terceira reunião foram contabilizados 215 turnos, representativos das 

falas, com um total de treze participantes, sendo, três PF, cinco PM, três PG e dois 

A. A tabela a seguir quantifica as falas de cada participante da reunião.  

 
Tabela 6: Quantificação das falas da reunião da RPEI – 01/04/2008. 

Participante Quantidade de falas/Autor da fala 

Professor Formador 58/PF1; 0/PF2; 0/PF3 

Professor do Ensino Médio 54/PM1; 36/PM2; 1/PM3; 27/PM7; 21/PM12 

Alunos de Pós-Graduação  02/PG2; 0/PG3; 14/PG4 

Alunos de Graduação 2/A1; 0/A3 

 

                                                           
11

 PM11 é uma professora surda, neste caso todas as vezes que aparecer sua fala, é a fala 
interpretada pelo intérprete de LIBRAS que também é ator da rede – PM9. 
12

 Entre as falas de número 89 até 94 houve uma interrupção de PM7 quanto a uma dúvida sobre 
diferenças lingüísticas. 
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 A terceira reunião  foi o início da discussão sobre o texto de Gentili (1998)13 

intitulado: “O consenso de Washington e a crise da educação na América Latina”.  

Como para a comunicação verbal uma mensagem sempre parte de um 

locutor para um receptor, nessa reunião o locutor é a palavra escrita (Gentili) lida por 

outrem e os atores da rede são conclamados a compreender quando esta 

mensagem chega aos ouvidos dos receptores. A compreensão neste caso acontece 

mediante a réplica proferida no diálogo: 

 
03- PF1: ... existem muitas discussões sobre diversidade, diferenças, diferentes, que ainda 
estão sendo digeridas pela nossa comunidade, mesmo que inicialmente. Então a tentativa 
dessa primeira discussão é para que nós nos posicionemos. O quê nós acreditamos 
enquanto educação inclusiva? Como é que isso aparece? A gente quer incluir aonde? A 
gente quer incluir o quê? 

04- PM1: ... a educação hoje com essas discussões tomou um rumo de competição. (...) 
então eu tenho que competir, tenho que mostrar que eu sou o melhor... 

05- PF1: É isso mesmo, quando aceitamos dinheiro do banco mundial, fundo monetário, 
banco interamericano, essas esferas ranqueiam a produção da escola, que não deveria ser 
ranqueada. E lá no final fazem aqueles exames que não dialogam com nossa formação. 

  

 Essa reunião versou sobre os assuntos: inclusão, consenso de Washington, 

ideologia, avaliação, linguagem, políticas neoliberais e valorização do ser humano. 

Na quarta reunião foram contabilizados 88 turnos, representativos das falas, 

com um total de doze participantes, sendo, dois PF, seis PM, três PG e dois A. A 

tabela a seguir quantifica as falas de cada participante da reunião.  

 

Tabela 7: Quantificação das falas da reunião da RPEI –17/04/2008. 

Participante Quantidade de falas/Autor da fala 

Professor Formador 32/PF1; 0/PF4 

Professor do Ensino Médio 6/PM1; 2PM2; 3/PM3; 11/PM6; 1/PM7; 27/PM8 

Alunos de Pós-Graduação  0/PG2; 2/PG3; 4/PG4 

Alunos de Graduação 0/A2; 0/A4 

 

 Nesta reunião continuamos a discussão do texto de Gentili (1998), em 

específico, do tópico: como os neoliberais entendem a crise. De modo que o 

conceito que iniciou a discussão diz respeito às políticas neoliberais para a 

                                                           
13

 GENTILI, P. O Consenso de Washington e a crise da Educação na América Latina. In: A 
Falsificação do Consenso: Simulacro e Imposição na Reforma Educacional do Neoliberalismo. 
Petropólis: Vozes, 1998. 
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educação, como podemos observar no diálogo a seguir: 

11- PF1: ...assim a gente responde o problema da crise. Qual é o problema da crise? 
Segundo as políticas neoliberais é porque a escola não se encaixa no modelo de fábrica, a 
gente não dá conta de produzir competição (...). 

12- PM1: Caímos no reducionismo! Numa forma tecnicista de trabalho, onde a competição é 
que vale (...). 

13- PM3: Por isso, PF1, o papel social da escola não é cumprido. 

 

 Neste diálogo é possível identificar que os atores da RPEI não concordam 

com a visão disseminada pelos neoliberais de que a educação deve ser pensada 

como um bem submetido às regras diferenciais da competição. Neste sentido, 

parecem corroborar com Alencar (2001) que: 

A política neoliberal na educação, da propalada “qualidade total”, é o retrato 
fiel dessa ideologia dominante da hegemonia do mercado. Não se trata 
mais de “preparar para a vida”, mas para a competição, violenta disputa por 
“um lugar ao sol” (ALENCAR, 2001, p.58).  

 

Em outras palavras, é o modo de produção que condiciona a lógica da 

competição. Segundo Marx: 

Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; estas relações 
de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de 
suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 
eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas 
sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida 
material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. 
Não é a consciência dos homens que determina a realidade; ao contrário, é 
a realidade social que determina sua consciência (MARX, 1989, p. 28-29, 
grifo nosso). 

 

 O diálogo estabelecido durante essa reunião girou em torno da relação teoria-

prática na ação docente dos temas: currículo e avaliação para os alunos em 

situação de deficiência e, também se deteve à superação da racionalidade técnica 

enquanto modelo de formação de professores. 

Na quinta reunião foram contabilizados 208 turnos, representativos das falas, 

com um total de nove participantes, sendo, um PF, quatro PM e três PG e um A. A 

tabela a seguir quantifica as falas de cada participante da reunião. 
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Tabela 8: Quantificação das falas da reunião da RPEI –13/05/2008. 

Participante Quantidade de falas/Autor da fala 

Professor Formador 0/PF4 

Professor do Ensino Médio 33PM2; 23/PM3; 50/PM6; 18/PM12 

Alunos de Pós-Graduação 0/PG2; 47/PG3; 37/PG4 

Alunos de Graduação  0/A1 

 

 Na quinta reunião continuamos a discussão do texto de Gentili (1998), em 

particular, sobre o tópico: quem seriam os culpados pela crise da educação na 

América Latina segundo o neoliberalismo.  

 A reunião ainda versou sobre a organização profissional (sindicatos) de 

professores, educação como capital humano, e ainda sobre a relação entre os 

conceitos espontâneos e conceitos científicos, como podemos observar no seguinte 

diálogo: 

 
79- PG4: Os professores se acostumaram a ser tradicionais, pois pra eles, é mais confortável 
fazer tudo igual tal como seus professores. 

80- PM12: Só para complementar... nós não podemos nos distanciar da aprendizagem do 
conhecimento científico. Não podemos ficar ali naquele cotidiano, naquele conhecimento do 
senso comum (...). 

82- PG3: Devemos salientar que o conhecimento científico só pode ser apresentado na 
escola. É o professor que está habilitado para transpor esse conhecimento científico para 
conhecimento escolar. 

83- PM6: Aí está a perspectiva sócio-histórica, porque você vai partir do senso comum deste 
aluno, dos conceitos espontâneos que o aluno traz de casa, das suas vivências, das relações 
sociais, e então a partir do que ele já sabe, a escola [os professores] irá mediar a 
aprendizagem do conhecimento científico, sempre trabalhando na zona de desenvolvimento 
proximal. 

 

Segundo Vygotsky, no momento em que o discurso social é internalizado o 

desenvolvimento da capacidade de usar a linguagem como instrumento para a 

solução de problemas ocorre. A partir daí, a linguagem, de uso interpessoal, passa a 

adquirir também uma função intrapessoal.  

O diálogo acima revela que em atividades colaborativas existe a possibilidade 

de um dos integrantes do grupo assumir pra si a função do parceiro mais capaz. 

Neste caso o discurso de PM6 se caracteriza enquanto um discurso de autoridade 

(pois, lança mão da teoria de Vygotsky para apresentar sua fala) e, esse papel foi 

tecido a partir de fios ideológicos envoltos nas tramas que envolvem as relações 
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sociais entre os componentes do grupo, no qual o domínio do conteúdo científico 

envolvido na atividade em questão é utilizado para definir as relações sociais de 

poder e de autoridade. Isso não revela, necessariamente, um domínio pleno do 

assunto por parte de PM6.  

Na sexta reunião foram contabilizados 138 turnos, representativos das falas, 

com um total de treze participantes, sendo, dois PF, seis PM, três PG e dois A. A 

tabela a seguir quantifica as falas de cada participante da reunião.  

 
Tabela 9: Quantificação das falas da reunião da RPEI –27/05/2008. 

Participante Quantidade de falas/Autor da fala 

Professor Formador 58/PF1; 0/PF3 

Professor do Ensino Médio 
13/PM1; 1PM2; 7/PM3; 20/PM6; 7/PM7; 

5/PM12 

Alunos de Pós-Graduação  1/PG2; 13/PG3; 13/PG4 

Alunos de Graduação 0/A2; 0/A3 

 

 Na sexta reunião terminamos a discussão do texto de Gentili (1998) e 

iniciamos a discussão do texto de Cachapuz et. al (2005)14: “A importância da 

educação científica na sociedade actual”. Este é o primeiro capítulo do livro “A 

necessária renovação do ensino das ciências” que discute os argumentos a favor e 

contra a alfabetização científica na sociedade atual. O objetivo desse texto foi 

compreender o porquê ensinar ciências? Como exemplificado no seguinte diálogo: 

 
03- PF1: Este texto vai nos estruturar enquanto rede de pesquisa, porque nossa formação é 
em ciências e nós estamos propondo discutir ciências e educação inclusiva (...). 

27- PG3: O texto discorre sobre a alfabetização básica e alfabetização científica, isso é muito 
importante, pois estamos todos imersos neste mundo tecnológico e muitas das vezes não o 
entenderam, não o compreendemos e mesmo assim, estamos lidando diretamente com ela. 

28- PF1: Existe uma discussão sobre alfabetização científica para todos e, toda vez que se 
opta por política de universalização, está tem que estar fundamentada em algum princípio.(...) 
Em uma de suas vertentes, a discussão de alfabetização científica para todos vem 
fundamentada no princípio do domínio do saber tecnológico, se nós somos usuários de 
tecnologia, nós deveríamos todos entender de ciências, pois, a tecnologia é produto do 
desenvolvimento do conhecimento científico.. 

                                                           
14

 CACHAPUZ, A.; GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A. M. P.; PRAIA, J.; VILCHES, A. (orgs). A 
importância da educação científica na sociedade actual. In: CACHAPUZ, A.; GIL-PEREZ, D.; 
CARVALHO, A. M. P.; PRAIA, J.; VILCHES, A. (orgs). A necessária renovação do ensino das 
ciências. São Paulo: Cortez, 2005, p. 19-34. 



  64 

29- PM6: Esta visão é muito pragmática, aprender ciências para lidar com a produção 
tecnológica???. 

30- PF1: Pois é, o impasse é que nós (as instituições de pesquisa científica, onde se produz 
o conhecimento científico) não damos mais conta de acompanhar a produção tecnológica, a 
produção científica da academia não a alcança mais, a produção tecnológica  se desenvolve 
a velocidade da luz (...). 

31- PM7: Eu acho utópica essa alfabetização científica para todos, pois ainda não 
conseguimos alcançar com plenitude nem a alfabetização básica, o letramento de nossos 
educandos.

15
 

 

As falas de PF1 no diálogo acima são caracterizadas como discurso de 

autoridade da academia. Na medida em que esse discurso é apreendido por PM6 e 

PM7, ele pode exercer uma influência reguladora, estimulante ou inibidora. Com 

isso, os sujeitos que não compartilham desse contexto (acadêmico ou científico) têm 

dificuldades em se manifestar, pois não fazem parte desse universo.   

Essa reunião também versou sobre as relações CTSA – Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente no ensino de ciências, como podemos observar no diálogo: 

 
51- PM7: Você falando aí sobre meio ambiente, por exemplo, eu me preocupo muito com o 
que pode acontecer ao meio ambiente, certo? Por exemplo, se eu vou comprar carvão, eu 
quero comprar de eucalipto, mas depois eu fui pensar: ‟mas, se eu compro de eucalipto, eles 
devastam a terra, haja plantação de eucalipto, né?‟ E aí acontece... muita coisa está 
acontecendo... a gente está comprando e consumindo sem ter informações se está ou não 
lesando o meio ambiente. 

52- PF1: É interessante o senhor falar isso aí, porque nós nunca pensamos no que está por 
trás, nós consumimos o produto da tecnologia, sem pensar na questão do que está por trás 
daquilo, qual foi a força de trabalho que foi explorada para se chegar a tal produto. 

53- PG3: É. Vamos usufruindo sem nos importarmos com essas questões. 

54- PM6: É tão ingênuo que, parece com a história da criança que... „não pai é um cheque‟, 
como se cheque não fosse dinheiro. 

55- PF1: Mas, sabe que não é tão ingênuo, é uma situação confortável. 

56- PM6: Concordo com você. Acabamos por ficar numa zona de conforto. 

57- PM1: O próprio produto passa esse tipo de mensagem, de que o esforço coletivo ou 
individual na sua produção é imerso de facilidades. 

58- PF1: É exatamente o que os críticos da indústria cultural falam. A tecnologia está aí para 
suprir nossas necessidades, a cada nova necessidade, mais um produto tecnológico para 
supri-la. Em se tratando de alfabetização científica, é necessário pensar como podemos 
inserir o cidadão neste mundo? Como fazer nossos alunos tomarem decisões conscientes 
sejam estas de consumo ou de participação em alguma discussão de cunho tecnológico? 
Como ele deve se comportar?  

 

                                                           
15

 As falas de número 04 até 26 foram ocultadas desse diálogo, pois houve uma argüição dos 
professores do ensino médio quanto a um texto que não estava dentre os escolhidos, mas que a 
universidade considerou importante discutí-lo e então foi estabelecido um consenso de que a 
discussão dele não era necessária.  
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A inclusão de discussões sobre CTSA nas aulas de ciências se pautam no 

sentido de tornar a ciência mais atrativa para o aluno, mais humanista e menos 

fragmentada, e tem se constituído como objeto de estudo de muitos professores e 

pesquisadores na área das ciências (MARTINS, 2002).  

No diálogo acima podemos perceber o movimento de compreensão dos 

signos por parte dos PM através das interações verbais de que participam. A RPEI 

enquanto espaço que propicia a interação entre diferentes vozes contribui para a 

apreensão destes significados. 

 
Os elementos mediadores na relação entre o homem na relação entre o 
homem e o mundo – instrumentos, signos e todos os elementos do 
ambiente humano carregados de significado cultural – são fornecidos pelas 
relações entre os homens. Os sistemas simbólicos, e particularmente a 
linguagem, exercem um papel fundamental na comunicação entre os 
indivíduos e no estabelecimento de significados compartilhados que 
permitem interpretações dos objetos, eventos e situações do mundo real 
(OLIVEIRA, 1993, p. 40). 

   

Nessa reunião as discussões também versaram sobre a formação de 

professores que atuem neste âmbito, como exemplificado no diálogo abaixo: 

65- PM6: Às vezes penso que o conhecimento científico ensinado não fica claro para o aluno, 
não promove a compreensão dos fenômenos do mundo real. 

66- PF1: É por isso que temos entre os adolescentes tanta rejeição às ciências. Se o mundo 
é tecnológico e eu não compreendo os fenômenos, a ciência, eu aproveito muito pouco. 

67- PG3: Acredito que a partir do momento em que o aluno possui conhecimento sobre algo, 
então ele está apto a opinar, tomar decisões. Mas se não tem conhecimento, então não há 
discussão. Como é que ele vai conseguir opinar? 

68- PM12: O que a gente percebe, é que o professor, ele não tem formação para discutir as 
relações CTSA em sala de aula. Então como é que ele vai trabalhar essa relação com os 
alunos? Então aí fica a falha, pois, o aluno sai sem saber o suficiente para poder distinguir o 
que é senso comum, do que é científico. 

69- PF1: Nós, enquanto rede queremos aliar o ensino de ciências com a educação inclusiva. 
Nós queremos atuar de fato nesse nível. Nós sabemos que a alfabetização científica não é 
moeda de acesso para os saberes tecnológicos, mas a ciência é simbólica, ela tem suas 
peculiaridades e ela precisa ser ensinada também, se não vira um fantoche, onde a escola 
brinca que ensina ciências e o aluno finge que aprende. 

70- PM3: É verdade, nós professores devemos ter responsabilidades. 

71- PF1: Mais recentemente, na Conferência Mundial sobre a Ciência para o século XXI, 
auspiciada pela UNESCO e pelo Conselho Internacional para a Ciência declarava: „Para que 
um país esteja em condições de satisfazer as necessidades fundamentadas de sua 
população, o ensino das ciências e a tecnologia é um imperativo estratégico‟. (...) Hoje mais 
do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as culturas 
e em todos os setores da sociedade, a fim de melhorar a participação de todos os cidadãos 
na tomada de decisões relativas à aplicação dos novos conhecimentos. 

72- PM6: Quando aconteceu esta conferência? 

73- PF1: Essa conferência aconteceu quando se lançou a campanha de universalização da 
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educação, da educação como o pilar desenvolvimental para as sociedades. Foi na época que 
se instaura Jomtien, a declaração de educação pra todos, final do século vinte, aquele 
ambiente de expectativas em relação ao novo século. Aí começa a discussão de educação 
pra todos, ciência pra todos... 

 
Estratégias como esta que visam incentivar a participação de todos e a 

resistência as pressões excludentes estão em consonância com a educação 

inclusiva, que busca repensar a escola e passe a ser aberta a todos os 

marginalizados dela. De mesmo modo este ambiente de formação ganha reforços 

quando nele são valorizados os elos e as relações entre seus atores. 

Em outras palavras, a comunicação verbal em ambiente de rede social parece 

possibilitar a contextualização de conceitos e princípios inerentes a formação de 

professores para a inclusão escolar, tais como a relação entre conceito científico e 

conceito espontâneo. Nesse sentido esse ambiente de formação parece ser uma 

ferramenta cultural capaz de facilitar os processos de compreensão e construção de 

significados. 

No ambiente da RPEI são compartilhados normas, valores, instituições e 

relacionamentos que permitem cooperação entre o grupo social. Assim por trás da 

rede social está o conceito de capital social16, que passa a ser definido como um 

recurso da comunidade construído pelas suas redes de relações (MARTELETO e 

SILVA, 2004). Este ambiente de formação permitiu a tomada de consciência imposta 

pela formação dos atores, e a mobilização em torno da discussão conceitual que 

efetiva a formação continuada. Valorizaram-se aspectos como a responsabilidade e 

tomada de decisão diante da necessidade de formação docente para a inclusão 

escolar. 

 Esses resultados corroboram com Magalhães e Tenreiro-Vieira (2006), pois 

segundo os autores: 

... para que os professores tenham iniciativa e ganhem confiança no 
desenvolvimento de práticas que reflictam as finalidades do ensino das 
Ciências relativas à educação CTS e ao pensamento crítico, urge 
equacionar a questão da sua formação, com o intuito de que o ensino das 
Ciências, no Ensino Básico, tal como postulado no Currículo Nacional, 
possa ser visto, acima de tudo, como promotor da literacia científica. De 
facto, para (re)estruturar e mudar perspectivas e,  posteriormente, práticas 
tem que se desenvolver com os professores um trabalho de formação e de 
exigência continuada [...]; caso contrário nada de substancial mudará no 
ensino das Ciências [...] (MAGALHÃES e TENREIRO-VIEIRA, 2006, p. 90). 

                                                           
16

 Pierre Bordieu trata o capital social como soma dos recursos decorrentes da existência de uma 
rede de relações de reconhecimento mútuo institucionalizada em campos sociais (BOURDIEU, 2002). 
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Na sétima e última reunião investigada, foram contabilizados 126 turnos, 

representativos das falas, com um total de sete participantes, sendo, um PF, três 

PM, dois PG e um A. A tabela a seguir quantifica as falas de cada participante da 

reunião.  

Tabela 10: Quantificação das falas da reunião da RPEI –24/06/2008. 

Participante Quantidade de falas/Autor da fala 

Professor Formador 53/PF1 

Professor do Ensino Médio 2PM2; 5/PM3; 34/PM6 

Alunos de Pós-Graduação 7/PG3; 20/PG4 

Alunos de Graduação 5/A4 

 

Nesta reunião terminamos a discussão do texto de Cachapuz et. al (2005), 

sobre a história da ciência como forma de humanizar a ciência, como podemos 

observar no diálogo a seguir sobre o casal Marie e Pierre Curie: 

47- PF1: O elemento radioativo tem meia-vida, então o que acontecia? Eles [casal Curie] 
armazenavam este elemento e quando eles voltavam já tinha tido um decaimento, o elemento 
desaparecia e eles achavam que estavam sendo roubados. Aí eles começaram a guardar no 
próprio bolso pra ter certeza que não iria sumir. Ela [Marie Curie] fez até uma sessão espírita, 
pois eles começaram a acreditar que era uma manifestação sobrenatural, pois, não sabiam 
como o elemento desaparecia. 

48- PG4: É, faz parte do desenvolvimento da ciência. 

49- PF1: E isso a gente deixa de falar para os nossos alunos, sabe?  

50- PM6: Quer dizer, a história da ciência pode instigar muitos alunos... Uma história dessas, 
instiga a curiosidade do menino. 

51- PG4: Sabe, além da curiosidade, você mostra que eles [os cientistas] são seres 
humanos, passíveis de erros. 

 

 No diálogo acima podemos perceber que os atores da rede social concordam 

que a história da ciência pode dar contribuição significativa para o aprendizado da 

ciência. Esse resultado corrobora com Vanucchi (1996): 

A História e Filosofia da Ciência podem humanizar a Ciência, vinculando-a a 
questões pessoais, éticas, culturais e políticas. Há a evidência de que este 
enfoque torna seu estudo mais atrativo para muitos estudantes, em 
especial, para meninas, que via de regra o rejeitam (VANUCCHI, 1996, p. 
19). 

 

Nas sete reuniões foram contabilizados 1093 turnos de falas (distribuídos 

segundo o gráfico 1). Esse número parece pequeno quando comparado ao número 
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de reunião, entretanto, enfatizamos aqui que as reuniões aconteciam na dinâmica de 

grupo de estudos onde se lia um texto e em cima deste eram discutidos sobre vários 

assuntos. A leitura do texto não foi considerada durante a contagem dos turnos e 

dessa forma apresentamos esse número que a primeira vista parece pequeno, mas 

não o é, dado a informação acima. Há uma desproporção na participação de cada 

grupo: nas reuniões onde houve a discussão do texto de Gentili (1998), onde o foco 

principal era a discussão do tema inclusão, os professores do ensino médio 

(gestores) participaram mais enquanto na discussão do texto de Cachapuz (2006), 

os representantes da academia tiveram uma participação superior.  

 

Gráfico 1: Número de Turnos por Reunião da RPEI 

 

Os professores do ensino médio (gestores) são responsáveis pela formação 

dos outros professores da rede estadual de ensino do Estado de Goiás no que diz 

respeito à educação inclusiva, estão imersos nas atividades práticas relacionadas à 

temática (o que não significa que detém o conhecimento acerca da temática). Tal 

fato parece ter sido determinante de sua maior participação nas reuniões onde o 

tema em pauta era a inclusão, cuja participação é fruto de suas experiências tácitas.  

Por sua vez, quando houve a discussão do texto do Cachapuz et. al (2005) 

onde a temática foi a educação científica, a situação se inverteu, pois, os 

professores do ensino médio (gestores) tiveram uma participação menor comparada 

aos professores formadores. Os professores formadores são representantes da 

academia (conhecimento teórico), especificamente da área das ciências. De forma 
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que assumem para si o papel de parceiro, mais capaz e, esse papel é conquistado 

através de uma disputa ideológica entre os componentes do grupo. 

Entretanto, argumentamos em favor do encurtamento entre o conhecimento 

prático e o teórico, e a RPEI se constitui enquanto oportunidade de desenvolvermos 

essa relação. Ao passo que: 

 
... o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido 
pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância 
fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados 
pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de 
análise para que os professores compreendam os contextos históricos, 
sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais 
(PIMENTA, 2002, p. 24). 

 

No conteúdo das sete reuniões é possível identificar a presença das vozes de 

todos os representantes da tríade de professores (PF, PM, PG e A) no diálogo, 

entretanto ao fazermos uma análise detalhada, tirando a média de participação que 

equivale ao número de falas de cada classe de participante das sete reuniões 

divididas pelo número de participantes de cada classe (Tabela 11), percebemos que 

durante as sete reuniões, o discurso da academia prevaleceu de forma que 

podemos verificar que na RPEI conseguimos romper com um autoritarismo, ou seja, 

com a imposição da vontade de um sobre o outro (subordinação), entretanto este 

rompimento não significou romper também com o discurso de autoridade e, é 

importante salientar que na RPEI existem papéis definidos com sua intencionalidade 

e assimetria inerentes. 

Neste sentido, Maldaner et. al (2006), entende que: 

 
Os conhecimentos, nesse contexto, são bastante assimétricos, estando 
distribuídas as capacidades mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. 
Dos formadores espera-se um nível maior de conhecimentos específicos 
em suas áreas de conhecimento, dos professores das escolas um 
conhecimento maior da situação prática da sala de aula, dos estudantes 
maior disponibilidade de busca de informações e produção acadêmica que 
possa vir a se transformar em novo material didático-pedagógico 
(MALDANER et. al, 2006, p. 58).  

 



  70 

Tabela 11: Média da participação de cada classe de participantes durante as sete 
reuniões da RPEI. 

 Classificação dos participantes 

Reuniões PF17 

(2 representantes) 

PM 

(12 representantes) 

PG 

(4 representantes) 

A 

(4 representantes) 

1ª 67 80 5 1 

2ª 31 97 36 - 

3ª 58 139 16 2 

4ª 32 50 6 - 

5ª - 124 84 - 

6ª 58 53 27 - 

7ª 53 41 27 5 

TOTAL 300 584 201 8 

Média 150 48,66 50,25 2 

 

Assim, o papel do formador se constituiu em atuar na fronteira entre o 

conhecimento teórico e prático, negociando as relações de significação entre seu 

conhecimento e o do outro, a do autor e a do contexto em que a discussão ocorreu. 

Os alunos de pós-graduação por estarem se formando enquanto pesquisadores e 

por fazerem parte da academia não se pronunciaram com tanta freqüência 

comparando com o professor formador, obtendo uma participação quase igual aos 

dos professores do ensino médio. Em relação ao professor em formação inicial (os 

alunos de graduação) é possível que estejam em busca por conhecimentos e os 

professores do ensino médio (gestores) pareceu nos atuar com um conhecimento 

prático através de seus saberes tácitos.  

Sendo assim, corroboramos com Tardif (2007) que: 

 
De fato, quando interrogamos os professores sobre os seus saberes e 
sobre a sua relação com os saberes, eles apontam, a partir das categorias 
de seu próprio discurso, saberes que denominam de práticos ou 
experienciais. O que caracteriza os saberes práticos ou experienciais, de 
um modo geral, é o fato de se originarem da prática cotidiana da profissão e 
serem por ela validados. Ora, nossas pesquisas indicam que, para os 
professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional 
constituem os fundamentos de sua competência. É a partir deles que julgam 
a pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos programas ou 
nos métodos. Enfim, é ainda a partir dos saberes experienciais que os 

                                                           
17

 PF3, PF4 e PF5 não contribuíram nas falas, por isso não foram contabilizados nos cálculos. 
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professores concebem os modelos de excelência profissional dentro de sua 
profissão (TARDIF, 2007, p. 48). 

 

Os participantes que constituem esta relação assimétrica estabeleceram 

relações sociais que se caracterizam por rituais como perguntar, responder, ouvir e 

conceder. Para a constituição deste espaço interacional, isto é, essa rede social, o 

fator determinante foi a possibilidade dos atores se manifestarem criticamente e 

entrar em contato com a ideologia subjacente aos textos estudados.  

Neste sentido, concordamos com Benite (2009) que em ambientes de 

formação como este, o desenvolvimento das ações baseados nas interações sociais 

é caracterizado pelas contribuições que cada indivíduo faz dentro de suas 

especialidades, teórica ou prática, em diferentes níveis de assimetrias. Desta forma, 

indica a intenção de se elevar o nível de compreensão dos indivíduos envolvidos, 

permitindo o crescimento coletivo e individual.  

Pela assimetria das relações este espaço de formação de professores em 

ciências18 possivelmente pode constituir como uma forma de organização humana 

para além da organização de ações, mas para a organização de professores, 

dotados de capacidades propositivas dentro de seus próprios espaços, suscitados 

pelo desenvolvimento da ação docente. 

Este tipo de ambiente de formação, as redes sociais, possibilita aos 

envolvidos trocar experiências e conhecimento de maneira que a reflexão seja um 

instrumento de valor, principalmente, quando urge a necessidade de formação em 

áreas específicas, como as ciências, pois, “a consolidação destas redes de 

formação contribui para o desenvolvimento de uma comunidade científica na área de 

Ciências da Educação, [...] com importantes conseqüências para a configuração da 

profissão docente” (NÓVOA, 1997, p. 21). Como podemos perceber no diálogo 

abaixo: 

 
72 - PF1: O ferro, por exemplo, quando se fala assim:”Ah está com anemia? Então vamos 
cozinhar o prego no feijão. Já ouviram falar sobre isso? Vó adora fazer isso, cozinhar prego 
no feijão. O ferro que está no nosso organismo é o íon ferro no estado de oxidação II, em um 
estado de oxidação diferente dos óxidos e hiróxidos de ferro presentes na crosta terrestre, o 
ferro que está no prego está no estado de oxidação III, está oxidado. A gente não excreta 
esse ferro do prego, sabe? Então a gente vai ingerir e não tem como excretar, ele não é 

                                                           
18

 Adotamos aqui o termo formação de professores em ciências e não de ciências pelo fato da 
formação inicial dos professores do ensino médio (gestores) que na maioria das vezes não possuem 
formação nessa área, apresentando assim uma necessidade formativa conceitual inerente às 
ciências. 
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absorvido, aí o quê que acontece? Ele fica depositado em órgãos, fígado, rim e outros 
impedindo o funcionamento do órgão. Pode inclusive, dependendo da concentração ingerida 
levar até a morte. 

73 - PM6: Então esse negócio de cozinhar em panela de ferro é besteira? 

74 - PF1: Isso. É senso comum, conhecimento acrítico. Porque aquele ferro que está lá não 
serve para a gente. Não é metabolizado. 

75 - PM6: E você vem me ensinar isso agora? 

76 - PG4: Quer dizer, a gente escuta isso a vida inteira e descobre que é mentira. 

77- PM6: E minha mãe me deu uma panela de ferro. 

78 - PF1: A melhor fonte que a gente tem de absorção de ferro é a carne, carne vermelha.  

79 - PM6: A carne vermelha? 

80 - PF1: Isso. A carne vermelha. 

 

O diálogo anterior nos mostra como os conhecimentos do senso comum 

integram-se com os conhecimentos complexos. Os participantes perdem, na medida 

em que o diálogo vai se estabelecendo, o vínculo com a realidade concreta e 

passam a refletir sobre o conhecimento que está sendo construído, firmando dessa 

forma, um conhecimento específico da área das ciências. 

 

 

4.2.1 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO VERBAL: O CONTÉUDO DO DISCURSO NA 

RPEI.  

 

 Como já esclarecido anteriormente, consideramos para a nossa análise a 

comunicação verbal produzida na RPEI, onde são levados em conta aspectos 

externos da linguagem, tais como o contexto onde é produzida essa comunicação, 

relação entre o emissor e o receptor e o contexto histórico. Neste sentido, utilizamos 

da ferramenta desenvolvida por Mortimer e Scott (2002) para analisar a forma com 

que os participantes da RPEI interagem e como estas interações resultam na 

construção de significados.  

 Sendo assim, estruturamos a análise da comunicação verbal da RPEI em três 

categorias (descrição, explicação e generalização) que podem ser consideradas 

segundo Mortimer e Scott (2002) fundamentais na linguagem social. 

 Na tabela 12 são contabilizados, os turnos que equivalem à quantidade de 

descrições, explicações e generalizações no que diz respeito aos conceitos 

abordados durante as sete reuniões da RPEI. 
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Tabela 12: Quantificação de turnos (descrição, explicação e generalização de 
conceitos). 

Classe de 
Participantes 

DESCRIÇÃO 
(quantidade de 

turnos) 

EXPLICAÇÃO 
(quantidade de 

turnos) 

GENERALIZAÇÃO 
(quantidade de 

turnos) 

Professor 

Formador 
7 26 20 

Professor do 

Ensino Médio 
40 21 33 

Alunos de Pós-

Graduação 
13 10 8 

Alunos de 

Graduação 
0 0 0 

 
 

Através da tabela 12 é possível a construção do gráfico 2, relacionando a 

participação (turnos com descrição, explicação ou generalização) com a classe de 

participantes: 
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Gráfico 2: Participação por categoria nos turnos durante as sete reuniões da RPEI. PF – Professores 

Formadores; PM – Professor do Ensino Médio; PG – Alunos de Pós-graduação e A – Alunos de 
Graduação.  

 

 Através do gráfico 2 podemos observar que dentre os conceitos abordados, 

os professores formadores possuem o menor número de descrições (13,2%) e o 
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maior número de explicações (45,6%). Enquanto que os professores do Ensino 

Médio possuem o maior número de generalizações (54,1%). Cabe ressaltar que nem 

todos os turnos podem ser enquadrados nessas três categorias e foram retirados 

das reuniões somente os turnos que representam o diálogo acerca destas 

categorias e ainda ressaltamos que em alguns turnos aparecem mais de uma das 

categorias citadas acima. 

 O importante a ser considerado na análise desse gráfico diz respeito ao 

menor número de descrições por parte dos professores formadores, de modo que 

explicam e generalizam com maior freqüência, indicando-nos que a academia detém 

o discurso de autoridade e desta forma não aborda os conceitos de forma 

superficial. Outro indício a ser considerado é quanto ao número de generalizações 

por parte dos professores do ensino médio que atuam como gestores na 

coordenação de ensino especial. Apesar de como foram observados no gráfico 2, 

eles possuírem o maior número de generalizações (fruto de suas experiências 

tácitas, ou seja, aplicando-as no contexto de sua própria prática), indicando-nos 

como a formação em parceria com a universidade propicia a expansão e ampliação 

do conhecimento por estes adquirido, devemos nos ater ao fato de que descrevem 

com maior freqüência, sendo assim, ainda prevalece a visão restrita em detrimento 

da compreensão total acerca de um determinado conceito. 

 

 

4.2.1.1 EPISÓDIO 119: ABORDANDO A HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

 

 A sétima reunião versou sobre a discussão do texto “A importância da 

educação científica na sociedade atual”. Durante esta reunião adentramos a 

discussão sobre a história da ciência como forma de aproximação dos alunos em 

relação às ciências. Em um dado momento desta reunião PF1 introduz a discussão, 

como podemos observar abaixo: 

 
22- PF1: Hoje em dia existe uma parte da ciência que deixa de ser veiculada, a história da 
ciência. O mito do método científico diz que devemos ensinar ciências para as crianças 
acharem que o cientista começa com uma observação ingênua e de repente ele descobre 
algo. Nós devemos ensinar ciências para que eles compreendam esse caráter dinâmico e de 
historicidade. 

                                                           
19

 A palavra episódio é definida aqui sendo uma parte ou divisão do diálogo de alguma reunião 
específica. 
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23- PM2: Que a ciência está em constante mudança. 

24- PF1: É igual aquela história da gravidade, da maçã. A maçã caiu e ele teve uma idéia 
maravilhosa. Nada disso. 

25- PM3: Na biologia temos algo parecido. A partir da foto do raio X do cromossomo é que 
podemos perceber todas as suas estruturas. É veiculada na história o nome de um homem 
que diz ser o responsável pela então descoberta, não mencionando uma mulher que era 
responsável por tirar as fotos. 

 

 No diálogo acima foi possível identificar a organização social estabelecida 

pelos atores neste ambiente: a introdução de um conceito (neste caso história da 

ciência) através de uma afirmação, seguida de uma descrição (PM2), explicação 

(PF1) e generalização (PM3). 

Quando PF1 afirmou que a história da ciência deixa de ser veiculada pelos 

professores de ciências, PM2 apenas descreveu o conceito, pois produziu uma fala 

que caracteriza um dos constituintes da história da ciência (o fato de podermos 

entender a história da ciência graças a sua dinamicidade), em seguida PF1 explicou, 

pois, utilizou-se de um mecanismo para que todos pudessem compreender o 

fenômeno (a teoria da gravidade e sua relação com a maçã), e por fim, PM3 

generalizou o conceito quando elaborou uma explicação que saiu do contexto da 

física para a biologia, ou seja, não limitou o conceito a certo contexto. 

 

 

4.2.1.2 EPISÓDIO 2: ABORDANDO O CONCEITO DE LINGUAGEM (LIBRAS) NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 O conceito de linguagem (LIBRAS) na formação de professores surgiu na 

segunda reunião da RPEI quando as discussões se encaminharam para o tema de 

políticas públicas voltadas para a educação inclusiva. PG1 estava argumentando 

que as leis sinalizam ações, entretanto são superficiais: 

 

47- PG1: As políticas públicas são bastante gerais e descrevem bem o que deve acontecer, 
ou seja, a inclusão, sem sinalizar ou direcionar como promover efetivamente. Isso é uma 
característica que a gente consegue perceber quando se analisa as legislações. Por exemplo, 
ao tratar da educação de surdos, medidas como: presença de intérpretes, fonoaudiólogos e 
de instrutores são previstas na escola, mas nada se fala de formação de professores neste 
âmbito. 

48- PF1: Eu tenho um aluno fazendo trabalho de conclusão de curso e neste trabalho ele fala 
sobre a dicotomia das leis. Existe uma portaria, uma lei, um adendo para a formação de 
professores prevendo o ensino de libras na universidade. Segundo esta lei, até o final de dois 
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mil e oito, setenta por cento das universidades já tem que estar com o curso de libras 
implantado, para formação. 

49- PM1: Libras é uma língua, braille, sorobã não são línguas, são símbolos. (...) Então nós 
precisamos de intérpretes, pois não vai ser fácil todos os professores aprenderem libras. A 
língua muda, as palavras mudam, a língua é dinâmica, nós precisamos encontrar uma 
solução para isso. 

50- PM2: (...) é por isso que os intérpretes não podem ser banidos da sala de aula, a 
proposta é que o apoio, o intérprete, faça parte do planejamento do professor, enquanto este 
não tem a formação em libras. O intérprete deve fazer parte do planejamento do professor 
para que ele tenha um conhecimento do conteúdo, porque no momento em que o professor 
está expondo o conteúdo, eles gesticulam, dessa forma o intérprete que não faz esse 
acompanhamento do planejamento juntamente com o professor, deixa o aluno perdido nas 
explicações. 

 

 No diálogo acima, novamente se repete a organização social estabelecida 

pelos atores neste ambiente: a introdução de um conceito (neste caso LIBRAS na 

formação de professores) através de um questionamento de PG1, seguida de uma 

descrição (PF1), explicação (PM1) e generalização (PM2). 

Neste diálogo, PG1 introduziu o assunto ao referir-se que as leis (implantação 

da LIBRAS enquanto língua oficial) não sinalizam devidamente as ações a serem 

cumpridas com relação à formação de professores, PF1 apenas descreveu o 

conceito já que produziu uma fala que promoveu um deslocamento espaço-temporal 

de um dos constituintes do conceito (o fato de ser obrigatório o ensino de LIBRAS 

para professores em formação inicial), em seguida PM1 explicou o conceito, pois 

importou um mecanismo para se referir ao conceito (o fato da LIBRAS ser uma 

língua que comporta toda uma especificidade, diferentemente de sorobã e Braille 

que são símbolos). E por fim PM2 generalizou o conceito por não limitar a discussão 

com relação à formação do professor em LIBRAS, defendendo que o intérprete 

sendo um apoio desse professor, deve estar presente na etapa de seu 

planejamento, para que tenha um conhecimento do conteúdo a ser trabalhado. 

 

 

4.2.1.3 EPISÓDIO 3: ABORDANDO O CONCEITO DE INCLUSÃO 

 

 O conceito de inclusão surgiu como tema central da segunda reunião, onde 

se buscava o entendimento do que seria inclusão pelos participantes. Em um 

momento da reunião, PF2 lança a seguinte questão: 

 

76- PF2: O que entendemos por inclusão? Porque hoje nós estávamos falando 
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especificamente da situação do cego, da situação do surdo, pra esse contexto maior. Então 
antes de irmos a essas especificidades, vamos ver o que estamos entendendo por inclusão? 

77- PM11
20

: Inclusão é conseguir unir a todos, é igualar todas as pessoas, que serão 
importantes sempre, sempre juntos, compartilhando as mesmas coisas com os outros, os 
ouvintes e surdos.  

78- PM2: Inclusão é direitos iguais, é direito de oportunidade para todos. 

79- PM1: Inclusão é um paradigma de educação, de política e de cultura (...). A inclusão está 
fundamentada nas concepções dos direitos humanos, tudo se iniciou com as declarações 
mundiais (...). 

 

 No diálogo acima foi possível identificar a organização social estabelecida 

pelos atores neste ambiente: a introdução de um conceito (neste caso inclusão) 

através de uma pergunta, seguida de uma descrição (PM2), explicação (PM11) e 

generalização (PM1). 

 Quando PF2 lançou a pergunta, PM2 apenas descreveu o conceito de 

inclusão em face de sua própria definição que é igualdade para todos, em seguida 

PM11 explicou, pois, foi além de uma descrição, mostrando que seria a união de 

todos, sempre compartilhando as mesmas coisas, como o ambiente e direitos, e por 

fim, PM1 generalizou o conceito quando trouxe à discussão os fundamentos da 

inclusão. 

 Em síntese, um aspecto importante a ser analisado quanto aos diálogos onde 

ocorre essa organização social estabelecida: descrição, explicação e generalização, 

consiste no fato de que essa discussão que é proposta na RPEI e que leva a cabo 

este tipo de comunicação, consolida-se em permitir momentos de reflexão acerca de 

questões de interesse para todos, propiciando aos participantes, principalmente 

aqueles encarregados de formar os professores da rede estadual de ensino 

diretamente, a produção de significados em suas ações. 

 

 

4.2.2 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO VERBAL: AS INTERVENÇÕES 

PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES FORMADORES DA UFG NA RPEI. 

 

 As intervenções dos professores formadores foram caracterizadas segundo a 

tabela 2 no tópico onde foi apresentada a comunicação verbal como instrumento 

para formação de professores no método. Abaixo apresentamos a quantificação dos 
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 As falas de PM11 são interpretadas por PM9, dada à deficiência auditiva de PM11. 
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turnos de fala dos professores formadores durante as sete reuniões da RPEI 

relacionando-os as intervenções pedagógicas dos professores formadores: 

 

Tabela 13: Quantificação das Intervenções Pedagógicas dos professores 
formadores da UFG 

Intervenções 
Pedagógicas 

dos 
 Professores 
Formadores 

Característica 
Quantidade 
de turnos 

Exemplos 

1. Dando forma 
aos significados 

Explorar as idéias 
dos participantes 

44 

“Pra aprender ciências você precisa de 
contemplar três aspectos: o conceitual, o 
representacional e fenomenólogico” – 
Introdução de um termo novo aos 
participantes. 

2. Selecionando 
significados 

Trabalhar os 
significados no 

desenvolvimento da 
história científica. 

61 

“É igual você falou: „Por que essa 
gramática?‟ Eu quero abrir mão disso, 
então está na hora de eu exercitar minha 
identidade profissional. Se eu não tenho 
currículo mínimo e vou dar conta de 
estabelecer aquele que eu acredito ser o 
melhor.” – Considera a fala de um outro 
participante na sua. 

3. Marcando 
significados 

chaves 
- 36 

“O aspecto fenomenológico é aquele que 
salta aos olhos, por isso os meninos tem 
tanta dificuldade de entender que essas 
coisas são ciência. Por exemplo, se eu 
falar de transformações químicas: janela 
enferrujando, fruta apodrecendo, vela 
queimando, tudo é transformação, mas, o 
fenomenológico é tão diferente, o aspecto 
visual é tão diferente, os meninos têm 
dificuldade de aceitar que tudo isso está 
encaixado nessa mesma base conceitual.” 
– Repete um enunciado para marcá-lo. 

4. 
Compartilhando 

significados 

Tornar os 
significados 

disponíveis para 
todos os 

participantes da 
classe 

35 

“Tudo isso que vocês retratam é o nosso 
modelo de formação, qual é o modelo de 
formação que a gente se formou? É 
competência técnica, é aquele três mais 
um, quer dizer, você fica três anos 
aprendendo conteúdo porque você é 
professor, você tem que saber conteúdo, aí 
quando chega no final tem um ano de 
estágio e está pronto para ir para sala de 
aula.” – Compartilha os significados dos 
participantes a todos. 

5. Checando o 
entendimento dos 

participantes 

Verificar que 
significados os 

participantes estão 
atribuindo em 

situações específicas 

44 
“E isso é a secretaria de educação do 
Estado de Goiás que faz? Ela que é 
responsável por isso?” – Pede que um 
participante explique melhor sua ideia. 

6. Revendo os 
significados 

Recapitular e 
antecipar 

significados 
17 

“Nós estamos na página dezoito. Na 
verdade o texto queria caracterizar como 
as políticas educacionais, como a crise que 
se instaura em nosso país depois da 
ditadura na América Latina como um todo, 
como ela vai parar na educação.” – 
Recapitula uma questão anterior. 
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Como verificamos na tabela 13 são contabilizados um total de 302 falas dos 

professores formadores durante as sete reuniões da RPEI. Este total não coincide 

com a soma apresentada na análise do conteúdo das reuniões investigadas 

observado no tópico 4.2 (Análise da Comunicação Verbal: Os “dizeres” das reuniões 

investigadas), cuja soma fornece um total de 300 falas de professores formadores. 

Este fato pode ser explicado pela classificação de uma mesma fala em categorias 

diferentes de intervenção. 

Os resultados que apresentamos na tabela 13 demonstram a intervenção dos 

professores formadores na produção de significados pelos demais participantes da 

RPEI. Interessante é analisar como isso acontece. 

 Para a intervenção “Dando forma aos significados” é plausível como exemplo 

utilizar o diálogo que se segue, em que PF1 coloca as notas introdutórias do assunto 

da sexta reunião, falando sobre a importância de se colocar a alfabetização científica 

ao alcance de todos: 

 

45 - PF1: Então se somos usuários de tecnologias, nós deveríamos todos entender de 
ciências. Só que uma coisa não leva a outra, entender ciências, não leva ao domínio das 
funções do produto tecnológico no trato diário. Primeiro, porque a tecnologia é fruto de 
pesquisa científica e,há muito tempo, ela se separou do seu lócus de produção, da academia, 
e, por exemplo, essa tecnologia que está aí... nós não damos mais conta de acompanhá-la e 
nem de consumi-la na velocidade que é produzida.  

46 - PM7: Mas eu acho assim, enquanto consumidores é bom, para nós, termos informação 
sobre os nossos produtos tecnológicos. Se são bem elaborados, se eles podem nos acarretar 
algum mal, ou não, certo? A questão da segurança. 

47 - PF1: Como um cidadão, não é, PM7? Que a gente possa opinar, não eu não quero isso 
por causa daquilo, e é complicado tomar essas decisões. Pra você ver essas discussões em 
prol da tecnologia... O produto tecnológico vem como um facilitador da nossa vida, é assim 
que ele é vendido, é assim que ele é desejado. 
 

 

A réplica de PF1 estabelece uma intervenção do tipo “selecionando 

significados” quando considera a argumentação de PM7 em sua fala. No decorrer da 

reunião, a produção do discurso se encaminhou para a utilização dos produtos 

tecnológicos para suprir nossas necessidades sem uma compreensão dos 

fenômenos que cercam essa produção, como podemos observar no diálogo abaixo: 

 

82 - PM6: ...então a ciência fica como algo que... Eu penso assim, eu lembro da época que 
eu estudava introdução à ciência nos bancos escolares, e a ciência era estudada como se 
fosse a fórmula mágica para resolver todos os problemas. 

83 - PF1: É repassada como verdade absoluta, não é? 
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84 - PM6: Isso mesmo. E por isso não havia uma compreensão melhor dos fenômenos 
 

  

Nesse diálogo, PF1 estabelece uma intervenção “Marcando significados 

chaves” ao concluir a fala de PM6. A esse respeito desta contra palavra Maldaner et. 

al (2006) argumenta que: 

 

...Até hoje, no contexto da educação científica básica, quando geralmente 
se busca “transmitir” as verdades científicas, pouco se discute sobre a 
ciência como atividade que pode estar sujeita às mesmas falhas e 
equívocos que qualquer outra atividade humana. Assim, a visão que os 
adolescentes e jovens constituem em sua escolarização básica é uma visão 
ingênua de ciência, ligada ao extraordinário e realizada por pessoas 
especiais fora do contexto das atividades normais de uma organização 
social (Kosminski; Giordan, 2002) e algo muito difícil. Isso é muito negativo, 
pois pode retardar vocações científicas importantes para o progresso social 
e a qualidade de vida, tão necessários nos dias de hoje (MALDANER et. al, 
2006, p. 51 e 52). 
 

 A partir da locução de PM6, PF1 complementa a fala estabelecendo uma 

intervenção do tipo “compartilhando significados” quando PM6 argumenta que os 

alunos tendem a acreditar nessa visão disseminada por muitos professores e dessa 

forma, não entendem as ciências, pois não possuem uma compreensão dos 

fenômenos que os cercam, já que estes não tem significado para este aluno: 

 

85 - PF1: É por isso que a gente tem tanta rejeição às ciências. Nós testemunhamos aí 
estudos em nossa área que são unânimes em dizer, que o menino se afasta dessas áreas, 
não escolhem cursos que dizem respeito às ciências. É como se agente fosse viajar de férias. 
Se eu for para o Japão e falo japonês, eu aproveito muito mais a minha viagem de férias. Se 
eu não falo japonês, eu vou aproveitar, mas nem tanto. Então se o mundo é tecnológico e não 
tenho conhecimento das ciências, eu aproveito muito pouco. 

 

 Assim que PF1 compartilhou o significado da rejeição às ciências por parte 

dos alunos, PG4 fez teceu sua argumentação: 

 

86 - PG4: Um dos problemas que também causa essa repulsa, do aluno de uma forma geral 
pela ciência é a linguagem utilizada durante as aulas, de forma que os alunos não estão 
entendendo qual é o verdadeiro papel da ciência na vida deles. 

87 - PG3: Tudo recai na formação de professores, os próprios professores não entendem 
qual é o papel da ciência. Não sabem o que deve ser ensinado e então vão reproduzindo. 

 

Em seguida PM3 se posiciona dizendo que essa situação é agravada quando 

o professor não é um representante legítimo da área, como podemos exemplificar 

em seu relato quando do início de sua carreira de professora: 
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88 - PM3: Eu mesmo quando entrei no estado, eu comecei a dar aula de biologia, mas eu só 
possuía o curso técnico de enfermagem. Eu aceitei, mas aquilo ali era muito distante e eu só 
possuía o livro didático.  

 

 Ao longo da discussão, PF1 estabeleceu intervenções do tipo “checando o 

entendimento dos participantes”, quando verificava que significados os participantes 

estavam atribuindo ao ensino ministrado por professores que não eram da área 

específica das ciências, como podemos observar na fala: 

 

89 - PF1: O que você enfrentou na sala de aula diz respeito à simbologia da ciência que você 
estava ensinando. Então somente os representantes legítimos dessa cultura, vão poder falar 
sobre isso, vão poder fazer as analogias corretas, isso não pode ficar a cargo de outros. 

 

 Em face de essa comunicação, atrevemo-nos a tecer a seguinte 

consideração: uma vez que PM3 não tinha o conhecimento específico da área da 

biologia, pode produzir um afastamento dos alunos já que não dominava a 

simbologia inerente a ciência ensinada. 

 Esses resultados corroboram com Fiorentini et. al (1998) quando argumenta 

segundo Shulman a importância concedida aos aspectos teóricos da formação do 

professor, ou seja, de sua formação específica. 

 

Shulman defende que o domínio deste tipo de conhecimento não seja 
apenas sintático (regras e processos relativos) do conteúdo, mas sobretudo 
substantivo e epistemológico (relativo à natureza e aos significados dos 
conhecimentos, ao desenvolvimento histórico das idéias, ao que é 
fundamental e ao que é secundário, aos diferentes modos de organizar os 
conceitos e princípios básicos da disciplina, e às concepções e crenças que 
os sustentam e legitimam). Este domínio profundo do conhecimento é 
fundamental para que o professor tenha autonomia intelectual para produzir 
o seu próprio currículo, constituindo-se efetivamente como mediador entre o 
conhecimento historicamente produzido e aquele – o escolar reelaborado e 
relevante socioculturalmente – a ser apropriado/construído pelos alunos. 
Este domínio e a reflexão epistemológica são fundamentais sobretudo nas 
áreas de ciências e matemática, pois, segundo Fiorentini (1995), a forma 
como conhecemos e concebemos os conteúdos de ensino tem fortes 
implicações no modo como os selecionamos e os reelaboramos 
didaticamente em saber escolar, especialmente no modo como os 
exploramos/problematizamos em nossas aulas (FIORENTINI et. al, 1998, p. 
316 e 317). 
 

 Na produção de significados PF1 também estabeleceu a intervenção do tipo 

“revendo os significados” todas as vezes que era necessário recapitular alguns 

significados, isso geralmente acontecia no início das reuniões, haja vista a 

ocorrência das mesmas de quinze em quinze dias. Um exemplo desse tipo de 
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intervenção aconteceu na sexta reunião21 quando PF1 recapitulou o que estava 

sendo discutido na reunião passada, sobre quem seriam os culpados pela crise da 

educação na América Latina: 

 

03 - PF1: Mas, sobre o que exatamente nós estávamos discutindo? Quando nós começamos 
a falar sobre a crise, os culpados pela crise, que daí define quem eram os culpados e quem 
deveria ser consultado para resolver isso, o autor lança aí esse parágrafo sobre os experts, 
quem seriam estes experts? São estes que tem a solução, e toda vez que temos um 
problema, a gente acaba consultando estes especialistas e a lógica de mercado se instaura 
na escola (...). A gente fala do empresário, devemos consultar o empresário porque ele é bem 
sucedido, esquecendo que a dinâmica da escola, e que a escola não faz parte definitivamente 
de um modo de produção, nós não compramos nada, transformamos, exploramos o trabalho 
do outro e transformamos em produto, nós lidamos com o relacionamento social. 

04 - PG4: Existe um autor que diz que não conseguimos nos dissociar dessa lógica de 
mercado porque ainda existem burguesia e proletariado, dessa forma, a escola vai continuar 
funcionando desse mesmo modo. 

 

Durante a análise das intervenções dos professores formadores da UFG 

percebemos como as ações mediadas pelo membro mais experiente (professor 

formador) possibilitaram, por parte dos atores, a construção e a negociação de 

significados. 

 

 

4.2.3 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO VERBAL: CATEGORIAS QUE EMERGIRAM 

DAS VOZES DA RPEI 

 

Para o processo de categorização das comunicações verbais, partimos das 

enunciações produzidas, isto é das manifestações da comunicação verbal 

materializadas nas transcrições, centramos nossa atenção nos enunciados, que 

falam dessas manifestações, buscando as convergências entre as mesmas. 

Relacionamos as convergências maiores em busca de regiões de 

generalidades resultantes da nossa compreensão e interpretação acerca do 

problema investigado. 

Este processo consistiu de um movimento de esforço de reunirmos, com 

sentido e de modo inteligível as convergências das comunicações dos sujeitos da 

pesquisa explicitadas em linguagem em proposições que expressassem os sujeitos. 

                                                           
21

 A sexta reunião iniciou com a continuação da discussão referente ao texto de Gentili (1998) que 
teve seu término nessa mesma reunião. Sendo assim, iniciou-se a discussão do texto de Cachapuz 
(2005). 
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Reunimos as convergências maiores em categorias maiores e estas foram 

relacionadas tendo como base suas interconexões e/ou articulações gerando as 

categorias menores que foram analisadas nesta investigação que apresentamos na 

tabela 14 abaixo e discutimos a seguir.  

 

Tabela 14: Algumas categorias que emergiram do discurso das sete reuniões da 

RPEI. 

Categorias Falantes Nº de turnos Reuniões Exemplos de falas 

Explicação do 
Projeto 

PF1 
PF2 
PG1 

 

6 
1 
1 
 

1ª 
1ª 
2ª 
 

PF1: ...o primeiro objetivo desse projeto é 
promover a conjunção ensino/pesquisa. É 
exatamente estabelecer esse diálogo que eu 
estava conversando com vocês, pra que a 
gente tenha mais objetividade nos nossos 
projetos e que possamos dialogar 
universidade, professores e também 
professores que lidam com as políticas 
públicas. 

Intervenção de 
Autoridade 

PF1 
PF2 
PG1 
PG4 
PM1 
PM2 
PM4 
PM7 
PM8 
PM9 

2, 4, 1 
1, 2 
1 
5 

1, 1, 1 
2 
3 
8 

1, 2 
1 

1ª, 3ª, 4ª 
1ª, 2ª 

1ª 
3ª 

1ª, 2ª, 3ª 
3ª 
1ª 
1ª 

1ª, 3ª 
1ª 

25- PF2: O senhor tem mestrado? Tá 
fazendo? 

26- PM7: Não. Vou fazer. 

27- PF2: Vai fazer? Aqui? Na lingüística? Na 
Letras? 

28- PM7: Letras. 

29- PF2: Na área de LIBRAS? Ou não? 
Gostaria? Ou não? 

30- PM7: De Libras. Minha especialização, 
minha linha de pesquisa vai ser comunicação 
de surdos. 

31- PF2: Tem aqui? 

32- PM7: Não. A universidade não oferece. 

33- PF2: Não tem? 

Caracterização da 
Função 
Gestora 

PM1 
PM2 
PM4 
PM6 

1, 2, 1, 1 
1 
6 

1, 3 

1ª, 3ª, 4ª, 6ª 
3ª 
1ª 

5ª, 6ª 

PM4: ...quando estamos na superintendência, 
ficamos só na superintendência, mas aí é 
opção do profissional. Ele tem a opção de 
retornar para a escola. 

Organização do 
Trabalho 

PF1 
PF2 
PG3 
PG4 
PM3 

1, 1, 2, 3 
1, 1 
5 
5 
1 

2ª, 3ª, 4ª, 6ª 
1ª, 2ª 

5ª 
5ª 
5ª 

PF2: ...a gente vai propor temas de estudo, 
discussões aqui nesse grupo, então 
precisamos nos adequar a isso. Então eu só 
estou querendo confirmar se é importante 
que a gente discuta questões gerais, por que 
se chama inclusão? O que permeia essa 
inclusão? Como agir? Seria uma discussão 
importante? 

Relação Teoria-
Prática 

PF1 
PF2 
PG1 
PG2 
PG3 
PG4 
PM1 
PM2 
PM3 
PM4 

7, 1, 4 
1 

1, 5 
2 

1, 1 
1, 3 

3, 2, 3, 2 
1 
1 
1 

1ª, 3ª, 6ª 
1ª 

1ª, 2ª 
1ª 

1ª, 5ª 
5ª, 6ª 

1ª, 2ª, 3ª, 6ª 
1ª 
1ª 
1ª 

04- PM9: Ela gostaria de fazer uma pergunta. 

05- PM11: Ela está citando um exemplo de 
que quando ela fazia faculdade, então ela era 
conhecida a PM11, a surda, você poderia 
chegar em alguém e perguntar pela PM11 
que ninguém iria saber, mas se falasse, é a 
PM11, a surda, então todo mundo sabia. Ou 
seja, ela tava... 

06- PM5: ... sendo reconhecida pela... 
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PM5 
PM6 
PM7 
PM8 
PM9 

1 
1, 1 
8, 1 
1, 2 
1 

1ª 
5ª, 6ª 
1ª, 3ª 
1ª, 4ª 

1ª 

07- PM9: ... sendo estigmatizada. Aí quando 
falava a surda, aí todo mundo falava. 

08- PG1: Isso é uma questão tão interessante 

que tem um texto de uma autora chamada 
Claúdia Werneck e ela fala o seguinte: “As 
pessoas, elas não são tratadas como...” Esta 
questão de substancializar a deficiência, você 
trata a pessoa, aquela feia, gorda, negra, 
surda, cego, sabe?  

09- PM1: A Cláudia Werneck também tem um 
livro que é chamado: “Quem é o seu surdo?”, 
ela faz esta colocação no sentido assim de 
que cada um de nós somos pessoas 
diferentes e ela trata das diferenças dos 
iguais, então é justamente isto. Quando eu 
vivenciei o que a PM11 está falando, a escola 
não encontrava saída de como dar um 
diploma a uma aluna surda. O quê que essa 
pessoa vai ser? Ela não pode ser uma 
profissional? Ela não pode ser uma 
professora? 

Necessidades 
Formativas do 

Professor 

PF1 
PF2 
PG1 
PG2 
PG3 
PG4 
PM1 
PM2 
PM3 
PM4 
PM5 
PM6 
PM7 
PM8 
PM9 

PM10 
PM12 

5, 6, 5, 9, 4 
9, 1 
3 
1 

1, 4, 1 
1, 2, 1 
2, 5, 5 

3, 2, 8, 4 
1, 3, 3 

10 
8, 1 
2, 6 
5, 2 
6, 3 
1, 2 
5 

7, 3 

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª 
1ª, 2ª 

2ª 
3ª 

4ª, 5ª, 6ª 
1ª, 3ª, 5ª 
1ª, 2ª, 3ª 

1ª, 2ª, 3ª, 5ª 
1ª, 5ª, 6ª 

1ª 
1ª, 2ª 
4ª, 5ª 
1ª, 2ª 
1ª, 4ª 
1ª, 2ª 

1ª 
3ª, 5ª 

PF1: ...estou trabalhando com um aluno em 
formação inicial na associação de surdos e 
uma das maiores dificuldades que ele está 
encontrando é o fato de não dominar libras. 
Ele faz os gestos muito parecidos e de 
repente está tentando falar alguma coisa e 
fala outra. Apesar de deter o conhecimento 
químico, os referenciais dele é a língua 
portuguesa que é diferente dos alunos 
surdos.  

 

 

4.2.3.1 EXPLICAÇÃO DO PROJETO (EP) 

 

 Na RPEI o projeto foi apresentado para todos os envolvidos na primeira 

reunião, mesmo que anterior a isso tenha sido efetivamente construído em parceria, 

foi através da primeira reunião que todos os envolvidos (COEE, UFG, UEG, ASG) 

puderam esclarecer aspectos sobre como funcionaria a dinâmica da RPEI. 

 Como se observa na tabela 14 as falas que representam a categoria 

“explicação do projeto” foram dirigidas apenas nas primeiras reuniões, pois foram as 

reuniões de apresentação, onde o grupo ainda estava se estruturando para atuar em 

rede. Como exemplo de apresentação do projeto podemos observar o diálogo 

abaixo: 
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61- PF1: Também é nosso objetivo, articular no processo de formação docente, teoria e 
prática. Nós temos muitos alunos aqui que estão desenvolvendo seus projetos de pesquisa. 
Como é que isso vai acontecer? Muitos de nossos alunos aqui são professores em formação, 
vocês professores formados e nós professores formadores de professores. Então também 
sob essa ótica é uma experiência bastante, ou pelo menos sinaliza uma experiência bastante 
produtiva, já que estamos atuando aí em três níveis. Todos professores, cada um com a sua 
contribuição específica. Vocês por estarem atuando diretamente lá, podem contribuir muito 
especificamente pra direcionar. Nós que trabalhamos aqui com a formação de professores, 
podemos sinalizar ações já na formação desses nossos professores e os nossos professores 
em formação estariam dialogando diretamente com nossas experiências. 

62- PM7: Isto vai ser muito interessante para nós. Eu sempre me preocupei muito com os 
surdos, e o nosso amigo intérprete vai me entender bem. Como é que esses alunos estão 
fazendo para entender a matéria, se eles possuem uma infinidade de conceitos 
desconhecidos. Então eu acho que esse projeto é uma grande oportunidade de trocarmos 
experiências e mudarmos essa situação. 

63- PM9: Bom, eu trago muitas expectativas com relação a esse projeto e um ponto positivo 
nisso é ter pessoas que trabalham em diferentes ramificações da educação inclusiva. 

 

  A locução de PF1 reconhece como característica da RPEI a parceria 

colaborativa, ou seja, a integração entre os conhecimentos acadêmicos e 

conhecimentos práticos em busca da transformação da realidade social tendo como 

espaço de discussões a RPEI, que funciona neste caso, como uma ferramenta 

cultural promovendo o espaço para interações entre os participantes envolvidos. 

 Sobre esta consideração, Maldaner et. al (2006) argumentam  que: 

 

No centro da problemática está a necessidade de prestar atenção à 
qualidade das interações constitutivas dos sujeitos participantes dos 
processos de investigação nos espaços de formação para o ensino, em que 
produzir e investigar interações pedagógicas dos sujeitos deles 
participantes implica articular conhecimentos teóricos e práticos, na 
perspectiva da redução dos distanciamentos historicamente instituídos entre 
saberes produzidos em âmbito universitário e saberes produzidos na prática 
profissional docente, nas interações sociais diversificadas (MALDANER et. 
al, 2006, p. 65). 

 

 A escolha desta categoria se deu em face da importância de se situar nesta 

pesquisa, a importância da constituição da RPEI em meio à produção de 

significados dos participantes.  

 

 

4.2.3.2 INTERVENÇÃO DE AUTORIDADE (IA) 
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Segundo nossos resultados a RPEI é formada por uma parceria dialógica que 

conta com as participações da perspectiva acadêmica (professores formadores, 

professores em formação inicial), a perspectiva política (professores do ensino 

básico vinculados a Secretaria de Educação do Estado de Goiás por meio da 

Coordenação de Educação Especial) e a perspectiva da comunidade (Associação 

de Surdos de Goiânia). A constituição da RPEI é algo que lhe confere uma 

característica singular. Essa assimetria na composição do grupo (não com a 

conotação hierárquica, mas quanto às distinções de cada esfera) lhe confere a 

possibilidade de um olhar bastante abrangente quanto ao tema.  

A categoria “intervenção de autoridade” emergiu das comunicações toda vez 

que um dos sujeitos assumiu a função do parceiro mais capaz e essa função foi 

conquistada mediante uma disputa de atitudes e representações da materialidade 

discursiva que definiu as relações de autoridade no grupo. Nessas situações, os 

sujeitos do discurso interagem na constituição das relações discursivas, trazendo 

elementos que derivam de sua história, da sociedade e das articulações destas com 

sua formação discursiva. 

 Podemos exemplificar através do diálogo abaixo o discurso de autoridade dos 

professores do ensino médio (gestores), quando a eles foi perguntado como um 

professor deveria se portar frente à inserção de um aluno em situação de deficiência 

em sua sala de aula: 

 

69- PM2: O conteúdo a ser trabalhado é o mesmo do componente curricular, a forma de você 
trabalhar é que é diferenciada. Você não vai diferenciar o conteúdo para ele, pra que ele fale 
assim “esse aqui eu vou tentar”. A forma de você se comunicar, se você vai falar uma 
linguagem científica, uma linguagem popular, porque aquela popular é o conceito que ele 
tem, se é científica, ele vai ter uma maior dificuldade. 

70- PM7: Seria uma diferença na forma de apresentação. 

71- PM2: Na avaliação é da mesma forma. Se você vai fazer uma avaliação única, ele não vai 
te dar o resultado que os outros deram. O quê que você pode fazer? Que deve fazer? Sentar 
com ele e ouvir. Pedir pra reescrever. Oferecer mais desafios, porque aí ele vai te mostrar 
mais resultados. 

 

Segundo Wertch (1993), a compreensão de um enunciado sofre influências 

do caráter internamente persuasivo ou de autoridade agregado a ele. Neste caso o 

diálogo acima, se caracteriza segundo Orlandi (1989) como discurso de autoridade 

que é aquele em que a polissemia é controlada, o referente é disputado pelos 
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interlocutores, e estes se mantêm em presença, numa relação tensa de disputa 

pelos sentidos. 

 

 

4.2.3.3 CARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO GESTORA (CFG) 

 

 A categoria “caracterização da função gestora” apareceu na análise do 

discurso da RPEI todas as vezes que as falas dos professores do ensino médio 

(gestores) remetiam a suas respectivas funções enquanto no papel de gestores das 

políticas públicas do Estado de Goiás, como podemos perceber no diálogo abaixo: 

 

141- PM6: Nós aqui da superintendência, hoje nós formamos em contato direto com o 
professor de recursos, com o regente, a coordenadora da escola. Antigamente, quem 
subsidiava esses profissionais na escola, quem fazia os acompanhamentos, era a 
subsecretaria responsável. Mas, parece que tinha uma lacuna, um abismo entre esses 
professores que sempre precisavam da superintendência. 

142- PM1: ...a gente promove cursos de capacitação continuada, de formação continuada e 
nós não conseguimos alcançar todo esse universo [educação inclusiva]. 

143- PM2: No período de sensibilização do Peedi, foram desenvolvidos dez projetos e eu 
coordenava o projeto escola inclusiva. 

144- PM1: Nós fizemos uma sensibilização, uma movimentação, disseminação, implantação 
e consolidação e todos os anos é a mesma coisa, então é uma seqüência que não vai parar 
tão cedo, porque isso vai longe. 

 

 No diálogo acima, observamos nos discursos desses professores, suas ações 

enquanto gestores das políticas públicas do Estado de Goiás. Cabe ressaltar aqui 

que esses mesmos professores do ensino médio (gestores) que participam das 

reuniões da RPEI se encontram em formação continuada, haja vista a participação 

na RPEI, entretanto são também os responsáveis por formarem os professores da 

rede estadual de ensino de Goiás no que diz respeito à educação inclusiva. 

 A categoria “caracterização da função gestora” foi importante nas análises, ao 

passo que através dela foi possível conhecer melhor os sujeitos envolvidos nessa 

parceria, e, através desses conhecimentos acerca desses sujeitos foi possível 

buscar ações que contemplassem esses na transformação de sua práxis. 

Fundamentados nos trabalhos de Marx, Tardif e Lessard (2008) descrevem 

que trabalhar não é simplesmente transformar um objeto, porém é envolver-se 

juntamente numa práxis fundamental em que o trabalhador também é transformado 
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via seu trabalho. Ainda segundo os autores, a práxis deixa de ser uma simples 

categoria que expressa as possibilidades do sujeito de intervir no mundo e torna-se 

a categoria central através da qual o sujeito realiza sua verdadeira humanidade.  

Cabe esclarecer o que entendemos como práxis “é atividade teórica e prática 

que transforma a natureza e a sociedade; prática, na medida em que a teoria, como 

guia da ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que esta ação é 

consciente" (VAZQUEZ, 1968, p.117). 

Entretanto nossos resultados mostraram que os PM entendem a prática como 

conceito que se afasta da práxis posto que em seu discurso pouco se remetem a 

dependência do conhecimento teórico associado a atividade que desenvolvem. A 

prática é entendida como mera realização de atividades. Como podemos observar 

no diálogo abaixo: 

 

150- PM3: Quando nós trabalhamos com as questões da deficiência, nós chegamos e 
analisamos as especificidades, que todos são iguais, então essa questão da inclusão acaba 
por ser muito ampla. 

151- PM11: Por exemplo, o professor precisa estar atento as especificidades, como a surdez. 
Alguns professores explicam profundamente o significado de alguma coisa, mas só a 
explicação não vale, é necessário utilizar de outros instrumentos, como visuais para que o 
aluno consiga realmente aprender.  

 

Ora se “o pensamento nasce de necessidades práticas para satisfazer 

necessidades da prática” (KOPNIN, 1978, P. 170), é a prática que determina ao 

homem o que é necessário, e o que ele deve conhecer para atender a estas 

finalidades, bem como quais são as suas prioridades no processo de conhecer. 

Apesar do pensamento estar vinculado às necessidades práticas, é necessário 

reconhecer sua relativa autonomia, o que significa que pode afastar-se da prática. 

Contudo este afastamento é necessário para a reflexão sobre a prática, não para 

que haja uma sobreposição à prática. 

 Nossos resultados apontam para o reconhecimento do discurso de PM que 

desvincula a prática da teoria, que passa a supor-se suficiente; a prática, tomada em 

seu sentido utilitário. Neste caso, a teoria passa a ser substituída pelo senso 

comum, que é o sentido da prática, o que permite inferir que o pensamento do senso 

comum corresponde ao praticismo. E o praticismo presente nestas falas 

corresponde ao pragmatismo, que, ao reconhecer que o conhecimento está 

vinculado a necessidades práticas, infere que o verdadeiro se reduz ao útil.  
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Cabe ressaltar que estes resultados se estabelecem como denúncia e não 

como crítica. Queremos aqui denunciar como o isolamento imposto pela atividade 

profissional pode interferir diretamente na práxis destes sujeitos. E ainda vale refletir 

que do mesmo modo que os PM estão isolados na prática, a universidade pode 

estar isolada na teoria e nesse caso a RPEI surge na tentativa de efetivar a práxis já 

que atua como elo entre teoria-prática, pois propicia a apreensão de diferentes 

vozes reunidas em torno de uma mesma questão. 

 

 

4.2.3.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (OT) 

 

 Segundo Demo (1982), o processo de pesquisa não pode ter um fim como 

produto acadêmico, mas deve apresentar benefícios à comunidade, ou seja, deve 

ter alguma utilidade prática social. Se o fim desejado é a mudança, transformação, 

deve então haver envolvimento de todos os interessados. Dessa forma, o processo 

investigativo deve estar fundamentado em discussões, investigação e análise, em 

que os investigados formam juntamente com o investigador parte do processo. “A 

realidade se descreve mediante o processo pelo qual uma comunidade desenvolve 

suas próprias teorias e soluções sobre si mesma” (DEMO, 1982, p. 80). 

 Neste sentido a categoria “organização do trabalho” emergiu dos turnos 

convergentes quanto à forma como o trabalho dentro da RPEI deveria ser 

conduzido. Na maioria das vezes as falas partiram da academia, haja vista, a 

coordenação da RPEI, estar nas mãos de uma professora representante da 

academia. Entretanto este fato não coloca a academia em um nível maior, no 

sentido hierárquico. 

Assim, os textos que foram selecionados para discussão durante as reuniões 

da RPEI são fruto de negociação entre os atores da rede social como podemos 

exemplificar: 

 

01- PF1: ...esses textos foram selecionados pela RPEI na tentativa da gente se posicionar, 
porque todos nós atuamos na área de educação inclusiva, cada um com a sua vertente 
profissional, mas como de fato a gente vai se posicionar frente à educação inclusiva? 

02- PG3: Nós vamos atuar na dinâmica de grupo de estudos, então um lê em voz alta e 
qualquer interferência, qualquer coisa que se queira comentar, qualquer coisa que não fique 
claro, todos podem interromper e então nós discutimos. Não precisamos ter pressa, estamos 
em formação. 
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 Segundo Felicetti (2007, p. 132), “um trabalho de pesquisa busca mapear 

e/ou delinear os problemas existentes em um contexto pré-estabelecido, analisando-

os à luz das teorias e almejando solucioná-los”. Sendo assim, a organização do 

trabalho se constitui enquanto ferramenta indispensável pela RPEI, haja vista a 

relação colaborativa entre seus participantes (vivência prática pelos professores 

gestores e teórica pelos professores formadores da universidade). 

 

 Nesse sentido, pesquisar colaborativamente envolve a necessidade 
de compreender que, para mudar a teoria, a política e a cultura escolar, é 
necessário optar pelo desafio de co-produzir conhecimentos com os 
professores, aproximando o mundo da pesquisa e/ao da prática (IBIAPINA, 
2008, p.113). 
 

 Essa coprodução significa envolver todos os participantes na organização da 

RPEI, que inclui aqui o planejamento das atividades, a escolha de datas e outros. 

Enfim significa que cada participante assuma sua função frente à RPEI. 

A “organização do trabalho” enquanto categoria também apareceu nas 

discussões que antecederam a primeira reunião da RPEI, as reuniões de 

planejamento que podem ser visualizadas no anexo. Como eram reuniões de 

planejamento, escolha dos textos, escolha do cronograma, locais de realização das 

reuniões, em todas essas etapas havia organização do trabalho, entretanto não 

foram contabilizadas aqui, pois, foram escolhidas para análise apenas sete reuniões. 

 

 

4.2.3.5 RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA (RTP) 

 

Concordamos com Freire (2000) que a prática docente crítica envolve a 

dialética entre o fazer e o pensar sobre o fazer, ou seja, deve-se promover a volta 

sobre si mesmo, através da reflexão sobre a prática para torná-la crítica. Nesse 

sentido, a formação inicial e continuada, promovida em espaços como a RPEI se 

constitui enquanto ferramenta indispensável para o estabelecimento de uma prática 

crítica, já que promove através da leitura de teóricos a discussão para se pensar a 

prática.  
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A categoria “relação teoria-prática” emergiu das falas onde apareciam 

discursos proferidos de outros autores. Para alguns autores nossas falas sempre 

estão cheias de outras vozes, este tipo de diálogo pode ser caracterizado a seguir: 

 

01- PG1: Existe uma autora que se remete à diferença entre “normal e anormal”. Ela coloca o 
seguinte: “O conceito de norma nasce ligado ao conceito de média, este está conectado ao 
nascimento da estatística”, uma ciência, como ciências das coisas. Como uma espécie de 
aritmética política. (...) Existe um autor chamado Carlos Skilar que fala o seguinte: “Estes 
sujeitos considerados anormais, são definidos a partir de sua deficiência, da sua falta, do seu 
desajuste, que está sendo alvo de política de Educação Especial”. 

02- PM9: Ela quer fazer uma colocação. Quando ela estudava era conhecida por “PM11 a 
surda”, se você perguntasse pela PM11 ninguém sabia, mas se você perguntasse pela surda, 
então todo mundo sabia.  

03- PG1: Não podemos rotular as pessoas por suas deficiências. 

04- PM1: A Claúdia Werneck também tem um livro que é chamado “Quem é o seu surdo?” e 
ela faz justamente essa colocação, que cada um de nós somos pessoas diferentes e ela trata 
das diferenças dos iguais. 

05- PF1: Eu estava lendo um texto que estava discutindo sobre as diferenças e os também 
do Skliar. 

06- PM1: Eu também estou lendo um livro do José Raimundo Facion, ele é psicólogo. 

 

 O diálogo acima nos remete à contribuição das interações colaborativas na 

formação de professores. Como conseqüência da troca de experiências e 

conhecimentos entre os participantes existe a produção de novos significados por 

todos. 

 Neste sentido, concordamos com Delizoicov et. al  (2002, p. 17) que “...é no 

âmbito do processo educativo que mais íntima se afirma a relação entre a teoria e a 

prática. Essencialmente, a educação é uma prática, mas uma prática intencionada 

pela teoria”. 

 Sendo assim, a categoria “relação teoria-prática” nos ressalta a importância 

do papel da RPEI na construção da prática eivada de teoria, ou seja, da práxis 

enquanto ação docente. 

 

 

4.2.3.6 NECESSIDADES FORMATIVAS DOS PROFESSORES (NFP) 

 

 Como descrito por Diniz-Pereira (2002), “os modelos mais difundidos de 

formação de professores são aqueles relacionados ao modelo da racionalidade 

técnica”. Segundo esse modelo os professores deveriam possuir os conhecimentos 



  92 

técnicos para solucionar problemas (SCHÖN, 1998). Sendo assim, ainda persiste a 

visão de que basta reproduzir técnicas e então pronto, o aprendizado já está 

acontecendo. Durante as reuniões da RPEI, esse assunto foi apontado pelos atores 

da rede como uma necessidade formativa dos professores: 

 

33- PF1: Tudo isso que vocês retratam é o nosso modelo de formação. Qual é o nosso 
modelo de formação? Qual é o modelo que a gente se formou, que até hoje tem formado o 
país? É competência técnica, é aquele três mais um, quer dizer você fica três anos 
aprendendo conteúdo porque você é professor, você tem que saber conteúdo, aí quando 
chega no final você tem um ano estágio para aprender lidar com a prática. 

34- PM6: Agora você tocou num aspecto importante, as Universidades não contemplam 
formação para além das técnicas. No caso da inclusão escolar é bem pior. A gente tinha que 
ver um pouco sobre cada necessidade específica pelo menos. 

35- PM2: Não adianta fazer curso de libras, braille, sorobã... e estudar Vygotski para trabalhar 
na escola inclusiva. Na sala de aula cada aluno é um, é uma experiência diferente. 

36- PG3: É, mas não precisa ter deficiência não, esse modelo de formação não responde aos 
anseios atuais da educação. 

37- PM12: A sala de aula se torna repetitiva, acontecem às mesmas coisas para todos, 
mesma avaliação, mesmas aulas. 

38- PG2: Com as mesmas técnicas (...). 

39- PM1: E aí, no caso da inclusão, acabamos atrás de receitinhas. E não tem. 

 

 Na produção desta interação discursiva, os atores da rede apontaram 

problemas no modelo de formação ainda vigente em muitas universidades e pelo 

qual todos foram formados, compreendendo que não basta acumular técnicas, pois 

estas não oferecem perspectivas para a aprendizagem dos alunos.   

 Outra necessidade formativa dos professores resultante da convergência na 

produção do discurso na PREI diz respeito à formação do professor de ciências que 

irá atuar na escola inclusiva, como podemos perceber no diálogo abaixo: 

 

104- PM2: A nossa preocupação maior tem sido com o ensino de ciências, pois estas são 
disciplinas com linguagem especifica então acreditamos que precisam de maior atenção (...). 

105- PM5: Porque assim, existem diretrizes gerais para inclusão, nos trabalhamos com 
diretrizes gerais, mais quando nos começamos a perceber a realidade da escola, dos 
professores de ciências (...) são disciplinas especificas, eu to tentando encontrar o termo para 
definir (...) ai não existem diretrizes especificas para tal. 

106- PF2: São disciplinas que tem corpo de conhecimento especifico não é?  

107- PM10: Isso! Exatamente. 

108- PM2: É uma demonstração do ato da linguagem, requerem uma abstração maior, é uma 
utilização da linguagem particular delas, termos próprios (...). 
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 Neste movimento do discurso os atores da rede reconhecem a natureza do 

conhecimento científico que é simbólico e socialmente negociável. (DRIVER et. al, 

1999). Ainda segundo a autora “aprender ciências envolve iniciado nas idéias e 

práticas da comunidade científica e tornar essas idéias e práticas significativas no 

nível individual” (DRIVER et. al, 1999, p.32 ). Neste ponto, residem as críticas ao 

divórcio existente entre o ensino de ciências e o aprendizado da mesma. Ainda 

como produto da reflexão instaurada pelo diálogo aqui apresentado os atores 

identificam ser a linguagem simbólica das ciências uma das necessidades 

formativas mais importantes dos professores para a educação inclusiva.  

 Emerge da produção do discurso outra necessidade formativa dos 

professores apontada como a formação dos professores formadores. Assim como os 

demais professores participantes da RPEI, os professores formadores também 

possuem necessidades formativas com vistas à educação inclusiva. Estas 

discussões são recentes e não foram incorporadas em suas respectivas formações. 

O diálogo abaixo caracteriza essa necessidade: 

 

134- PF2: O que é o português sinalizado? 

135- PF1: É a língua portuguesa sinalizada. 

136- PF2: Mas não é LIBRAS? 

137- PM1: Uma coisa é a linguagem gestual. 

138- PM8: O português sinalizado seria assim, utilizar os sinais para imitar as estruturas 
sintáticas, na mesma ordem que a gente fala, sujeito, verbo e objeto. 

 

 O diálogo acima caracteriza que os professores que formam professores 

precisam alimentar sua formação. Neste sentido corroboramos com Gonçalves e 

Gonçalves (1998) que dizem: 

 

A questão sobre a formação do docente do ensino superior no Brasil não 
tem recebido a devida atenção. Parece existir, por parte das universidades, 
um certo receio de enfrentar a questão, de modo efetivo. O que se tem 
observado, nestas últimas décadas, é que quando se questiona a qualidade 
do ensino de graduação oferecido pelas universidades federais, estas 
atribuem a baixa qualidade a diversas causas, como, por exemplo, falta de 
recursos e deficiência de conteúdos por parte dos alunos ingressantes [...] 
Os currículos aparecem como os grandes vilões e, de imediato, são 
modificados. As universidades parecem não perceber que os problemas do 
ensino superior podem também ter causas na formação de seus docentes 
(GONÇALVES e GONÇALVES, 1998, p. 123 e 124). 
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Esses resultados permitem dizer que é na polifonia discursiva de atores, 

linguagens e visões que se instaura a lógica de produção de conhecimento a 

respeito das questões em pauta no cenário da precariedade da formação docente 

para a inclusão escolar. 
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CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

 A busca pela melhoria da aprendizagem dos alunos em geral e a discussão 

pela universalização do ensino através do novo paradigma de Educação Inclusiva 

tem propiciado diversas pesquisas no que tange à formação de professores neste 

âmbito. É compartilhado por muitos pesquisadores que um dos problemas 

enfrentados pela educação de uma forma geral se encontra na formação dos 

professores para atuarem com o ensino e a aprendizagem. Desta forma, esta 

pesquisa viabilizou uma reflexão tendo como instrumento a análise da comunicação 

verbal dentro de uma rede que se propõe a discutir aspectos relativos à educação 

inclusiva. 

 A RPEI enquanto rede social promove através de suas reuniões, interações 

entre as diferentes esferas de formação, permitindo que as discussões se passem 

em diferentes níveis contribuindo para a formação de todos os participantes em 

geral, além de contribuir para o aumento na criatividade advinda do 

compartilhamento de experiências entre seus participantes. Entretanto, a instituição 

deste espaço onde podemos obter a interação entre diferentes níveis de ensino não 

foi fácil, esbarrando em diversas dificuldades inerentes à participação dos 

envolvidos.   

Através da análise da comunicação verbal na RPEI podemos apontar a RPEI 

enquanto uma rede social, pois dentro dela encontramos todos os aspectos 

inerentes a uma e ainda salientamos que esta pode tomar diferentes formas, desde 

um espaço de aconselhamento e uma discussão geral de ideias até uma 

participação ativa em um projeto de pesquisa específico. Consequentemente todo 

instrumento de coleta de dados possui atrelado a ele vantagens e desvantagens, as 

vantagens já foram relatadas durante o texto, enquanto que uma grande 

desvantagem do uso de instrumento de áudio e vídeo para captar a comunicação 

verbal se encontra no fato de que a RPEI é um espaço onde a leitura e discussão 

dos textos é realizada na hora, ou seja, não existe uma pré-leitura e não há como 

controlar (e também não podemos) o que é dito dentro deste ambiente, já que este é 

constituído por pessoas, sujeitos sociais dotados de especificidades e identidade 

própria.  
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Os resultados alcançados nesta pesquisa permitem nos uma reflexão acerca 

da dinâmica de funcionamento dentro da RPEI. Como as reuniões aqui são as 

primeiras das muitas que ainda hão de vir serve-nos de alerta para as próximas 

pesquisas, já que possibilitou enxergarmos os aspectos positivos e negativos 

inerentes ao uso do instrumento de coleta de dados. Através deste amadurecimento 

propiciado por esta pesquisa podemos delinear estratégias que nos façam superar 

tais dificuldades de maneira que este espaço possa futuramente possibilitar a 

produção coletiva de conhecimentos em torno das vivências, interesses e 

necessidades deste grupo que foi situado histórica e socialmente. 

Finalmente, defendemos através deste discurso proferido na RPEI que apesar 

de todas as dificuldades que a RPEI enfrenta, esta se constitui enquanto uma 

importante ferramenta cultural para promoção da formação de professores na 

perspectiva da Educação Inclusiva, pois, contribui para a disseminação das falas de 

diferentes indivíduos (únicos e com identidade própria) que são apreendidas por 

todos. Dessa forma, espaços onde são favorecidas estas inter-relações entre 

professores, propiciam um menor distanciamento entre práticas, promovendo uma 

maior troca de informações, visando um desenvolvimento profissional dos 

professores capaz de responder à complexidade gerada pelos problemas 

educacionais atualmente.  
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Tabela 15: Descrição das Reuniões entre Universidade Federal de Goiás e Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás desde a criação da parceria até as efetivas sete primeiras reuniões da RPEI. 
Reunião Data Atividade  Participantes Ações Desenvolvidas Observações 

* 
12/09/ 
2006 

Criação de 
um Grupo de 

Estudos sobre 
Educação 

Especial/Inclu
siva na UFG 

PF1, PF2, PG1, 
PG2, PG3, 

PG4, A1, A2, 
PC1, PC2, PM1 

Discussão dos temas a 
serem abordados durante 

as reuniões. 
 

* 
18/05/ 
2007 

Criação da 
FAPEG e 

divulgação do 
edital – 1ª 

chamada/200
7 – Programa 

de 
Fortaleciment
o de Redes 
de Pesquisa 

PF1, PF2, PG1, 
PC1, PC2 

Os professores formadores 
da UFG apresentam sua 

proposta para a Formação 
da Rede de Pesquisas em 

Educação 
Especial/Inclusiva ao 

Professor Coordenador do 
Ensino Especial da 

Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás. 

O Professor Coordenador do 
Ensino Especial da Secretaria de 

Estado da Educação de Goiás 
aceitou a proposta na então data, 

e os parceiros iniciariam a 
elaboração do projeto. 

* 
30/05/ 
2007 

Divulgação do 
edital da 

FAPEG – 2ª 
chamada/200
7 – Programa 

de 
Fortaleciment
o da Ciência 

PF1, PF2, PG1, 
PC1, PC2 

Elaboração do Projeto 
intitulado: “As 

necessidades educativas 
especiais e as 

necessidades formativas 
dos professores: Parceria 
Colaborativa no Ensino de 

Ciências. 

 

* 
14/08/ 
2007 

Reunião do 
Grupo de 
Estudos 

PF1, PG1, PG2, 
PG3, PG4, A1, 

A2, PM1 

Início dos estudos sobre 
Educação Especial 

 

* 
20/09/ 
2007 

Reunião de  
Trabalho 

UFG/COEE  
PF1, PC1, PC2 

Reunião de Planejamento 
da Metodologia de 

Trabalho. 

Na perspectiva de Formação 
Continuada ficou decidido que a 

Rede funcionaria com dois 
grupos de trabalho: Um grupo 

com 10 membros com o viés de 
grupo de estudo para ações 

deliberativas e outro grupo com 
30 membros para funcionar com 

o viés de capacitação. 

* 
19/10/ 
2007 

Reunião de 
Trabalho  

UFG/COEE 
PF1, PC1, PC2 

Reunião de Planejamento 
das reuniões da Rede 

 

* 
22/10/ 
2007 

Reunião de 
Trabalho  

UFG/COEE 
PF1, PC1, PC2 

Reunião de Planejamento 
das reuniões da Rede 

Ficou agendado as primeiras 
reuniões da Rede para 

30/10/2007 e 07/11/2007. 

* 
25/10/ 
2007 

Reunião de 
Trabalho  

UFG/COEE 

PF1, PF2, PG1, 
PG3, PC1, PC2 

Reunião de Planejamento 
do cronograma das 

Reuniões para 2009. 

Foi decidido os Textos que 
deveriam ser abordados durante 

as reuniões 

* 
26/10/ 
2007 

Reunião de 
Trabalho  

UFG 

PF1, PF2, PG1, 
PG3 

Reunião de Planejamento 
da Pauta da Primeira 

Reunião da Rede. 
 

 
01 

 
30/10/ 
2007 

 
Reunião da 

Rede 

 
PF1, PF2, PG1, 

PG2, PG3, 
PG4, A1, PM1, 

PM2, PM3, 
PM4, PM5, 
PM7, PM8, 
PM9, PM10 

 
Apresentação do Grupo 

(UFG e SUEE), 
apresentação do projeto, 

apresentação do 
cronograma e entrega de 

material. 

 
 

Os gestores demonstraram 
grandes expectativas com 
relação à criação da Rede. 

 
A reunião aconteceu na UFG. 

 
 

02 

 
 

07/11/ 
2007 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
PF1, PF2, PF3, 

PG1, PG2, 
PG3, PG4, A1, 
A2, PM1, PM2, 

PM3, PM5, 
PM7, PM9, 

PM11 

 
Apresentação de um 

Seminário por PG1 com o 
tema sobre Educação 

Especial/Inclusiva. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão e políticas 

públicas. 
 

A reunião aconteceu na UFG, 
ficando agendada mais uma 

reunião para o dia 13/11/2007. 

 
13/11/ 
2007 

Reunião da 
Rede 

  
Não houve reunião, pois os 

membros da COEE não puderam 
participar da reunião. 

 
 

03 

 
 

01/04/ 

 
 

Reunião da 

 
 

PF1, PF2, PF3, 

 
Discussão do Texto: O 

Consenso de Washington e 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão e políticas 

públicas. 
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2007 Rede PG2, PG3, 
PG4, A1, A3, 

PM1, PM2, PM3 
PM7, PM12 

a crise da educação na 
América Latina. In: 

GENTILI, P. A Falsificação 
do Consenso. 3ª ed. 

Petropólis: Vozes, 1998. 

 
A reunião aconteceu na UFG. 

 
 

04 

 
 

17/04/ 
2007 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
PF1, PF4, PG2, 
PG3, PG4, A2, 
A4, PM1, PM2, 

PM3, PM6, 
PM7, PM8 

 
Continuação da discussão 
do texto: O Consenso de 
Washington e a crise da 
educação na América 

Latina. In: GENTILI, P. A 
Falsificação do 

Consenso. 3ª ed. 
Petropólis: Vozes, 1998. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão e políticas 

públicas. 
 

A reunião aconteceu na COEE. 

 
 

05 

 
 

13/05/ 
2008 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
PF4, PG2, PG3, 
PG4, A1, PM2, 

PM3, PM6, 
PM12 

 
Continuação da discussão 
do texto: O Consenso de 
Washington e a crise da 
educação na América 

Latina. In: GENTILI, P. A 
Falsificação do 

Consenso. 3ª ed. 
Petropólis: Vozes, 1998. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão. 

 
A reunião aconteceu na COEE. 

 
 

06 

 
 

27/05/ 
2008 

 
 

Reunião da 
Rede 

PF1, PF3, PG2, 
PG3, PG4, A2, 
A3, PM1, PM2, 

PM3, PM6, 
PM7, PM12 

Término da discussão do 
texto: O Consenso de 

Washington e a crise da 
educação na América 

Latina. In: GENTILI, P. A 
Falsificação do 

Consenso. 3ª ed. 
Petropólis: Vozes, 1998 e 

início da discussão do 
texto: A importância da 
educação científica na 

sociedade atual. In: 
CACHAPUZ, et. al. A 

Necessária Renovação do 
Ensino das Ciências. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

Discussão com foco para o 
conceito de inclusão, políticas 

públicas e alfabetização 
científica. 

 
A reunião aconteceu na COEE. 

 
 

07 
 
 

 
 
 

24/06/ 
2008 

 

 
 

Reunião da 
Rede 

 
 
 
PF1, PG3, PG4, 
A4, PM2, PM3, 

PM6 

Término da discussão do 
texto: A importância da 
educação científica na 

sociedade atual. In: 
CACHAPUZ, et. al. A 

Necessária Renovação do 
Ensino das Ciências. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 
Discussão com o foco para o 

conceito de alfabetização 
científica. 

 
A reunião aconteceu na COEE. 

(PF1; PF2; PF3; PF4) – Professores Formadores da UFG; (PC1; PC2) – Professores Coordenadores do Ensino Especial da 
Secretaria de Estado da Educação de Goiás; (PG1; PG2; PG3; PG4) – Alunos do Mestrado em Educação em Ciências e 
Matemática da UFG; (A1; A2; A3; A4) – Alunos de Graduação; (PM1; PM2; PM3; PM4; PM5; PM6; PM7; PM8; PM9; PM10; 
PM11; PM12) – Professores da Educação Básica atuando como gestores da Educação Especial/Inclusiva na  
COEE do Estado de Goiás. 

 

* Reuniões que antecederam as efetivas reuniões da RPEI.  
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2.6.2 – Implementação de projetos nas escolas.22 
 

Dez projetos foram executados nas escolas inclusivas apoiadas pelo Programa 

Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva. Cada um destes 

projetos tem as suas metas específicas, mas todos eles têm em comum a capacidade de atrair 

mais e mais crianças e jovens adultos que haviam abandonado a escola ou que nunca tiveram 

a oportunidade de matricular-se numa escola. 

 

A – Projeto “Escola Inclusiva”. 

 

A escola inclusiva é uma escola aberta para TODOS, ela acolhe as diferenças. É onde 

todos aprendem juntos, pois a aprendizagem é cooperativa e a família é parceira insubstituível 

no processo de ensino e aprendizagem. É onde se trabalha a eqüidade nas relações 

interpessoais para que contribuam para a construção de uma sociedade justa e solidária, cujos 

valores são: aprendizado cooperativo, busca de identidade, dignidade humana, exercício da 

cidadania, direito de pertencer e celebração das diferenças. 

A implantação deste projeto foi gradativa considerando a remoção das barreiras 

arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais, metodológicas, instrumentais e programáticas. 

Inicialmente, foram implantadas 315 escolas inclusivas estaduais, o que exigiu: (1) 

preparação de professores de salas de aula, professores de recurso, profissionais dos Setores 

de Apoio à Inclusão; (2) coleta de relatos de experiências inclusivas; (3) orientação sobre 

adaptações curriculares, estilos de aprendizagem, inteligências múltiplas; (4) realização de 

encontros pedagógicos e ciclos de estudos; (5) realização de cursos de mediação de práticas 

pedagógicas. 

 

B – Projeto “Depende de Nós”. 

 

Consiste num trabalho sócioeducativo para dar apoio às famílias, visando contribuir na 

orientação e no aumento da consciência a respeito dos seus direitos e deveres na educação dos 

filhos. Este trabalho fortalece valores sócioafetivos, mostrando a importância das famílias no 

processo ensino-aprendizagem e a influência delas na vida escolar dos alunos. O projeto 

também ajuda a estender a educação àqueles segmentos sociais ainda marginalizados e serve 

como um importante espaço para os pais apresentarem suas reclamações e sugestões. 

Ações executadas: 

 Encontros mensais com as famílias. 

 Capacitação das famílias em Libras e braile. 

 Elaboração de textos para estudo e orientação às famílias das escolas inclusivas e 

das unidades de referência. 

 Preparação do instrumental Plano Individualizado de Educação para efetivar a 

participação pedagógica das famílias. 

 

C – Projeto “Hoje”. 

 

Através deste projeto, a escola inclusiva se estende a um hospital ou ao domicílio do 

aluno. 

                                                           
22

 Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva no Estado de 
Goiás – PEEDI, Brasil. Retirado do Relato preparado para o Banco Mundial, baseado no trabalho do 
consultor e nos documentos gerados pela superintendência de Ensino Especial (hoje Coordenação 
de Ensino Especial) da Secretaria de Estado da Educação de Goiás.  
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O atendimento educacional hospitalar é prestado organizando-se aulas nos hospitais, 

com a autorização da Secretaria Estadual de Educação/Superintendência de Ensino Especial’.  

O atendimento educacional domiciliar é oferecido nos casos em que os alunos 

apresentam condições de saúde de tal monta que não lhes permitem comparecer à escola ou 

ser hospitalizados.  

Foram executadas as seguintes ações: 

 8 grupos hospitalares na capital goiana (Hospital Jorge Araújo, Albergue ACCG, 

Hospital das Clínicas - Pediatria, Hospital das Clínicas – Hemodiálise, Hospital das 

Clínicas – Ortopedia, Casa de Apoio São Luiz). 

 1 grupo hospitalar no interior (Itumbiara). 

 Alguns atendimentos educacionais domiciliares. 

 

D – Projeto “R-Fazer”. 

 

É uma proposta de atendimento educativo destinada às pessoas com autismo e outros 

atrasos do desenvolvimento. Seu principal objetivo é o de estruturar um programa educativo 

que permita desenvolver as possibilidades e competências, favorecendo aquisição de 

conhecimentos, melhoria na comunicação, bem-estar emocional e interação social, o que 

aproximará alunos autistas do mundo das relações significativas e garantirá um melhor 

resultado nas classes inclusivas. 

Para propiciar o atingimento desse objetivo principal do projeto, foram preparadas 37 

salas, sendo 13 na capital e 24 no interior, para receber 74 turmas de alunos autistas. 

 

E – Projeto “Unidades de Referência”. 

 

Este projeto visa contribuir para o processo de implantação da educação inclusiva, 

mediante a redefinição das escolas especiais estaduais que havia antes de 1999. As unidades 

de referência atendem alunos com deficiências muito severas. Aquelas poucas escolas 

especiais foram redefinidas pelo Programa Estadual para darem seu lugar a unidades de 

referência.  

 

F – Projeto “Caminhar Juntos”. 

 

Consiste no estabelecimento de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e 

Secretarias Municipais de Educação por todo o estado de Goiás, a fim de implantar escolas 

inclusivas dentro do sistema educacional municipal. Através de parcerias oficiais, a 

Superintendência de Ensino Especial fornece diretrizes do Programa Estadual e organiza 

capacitação continuada aos professores e profissionais das escolas municipais, além de 

orientações metodológicas e avaliativas. 

Um total de 128 parcerias foi estabelecido com Secretarias Municipais de Educação, 

como resultado do Primeiro Encontro Estadual para Secretários Municipais de Educação, 

organizado pelo Programa Estadual. E um encontro estadual foi organizado para os 

coordenadores dos Setores de Apoio à Inclusão daqueles municípios que assinaram a parceria 

com o Programa Estadual.  

 

G – Projeto “Comunicação”. 

 

Este projeto é uma proposta que visa oportunizar a todos aqueles discentes com 

necessidades comunicacionais diferenciadas, sua inclusão na rede regular de ensino e/ou sua 
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inserção na comunidade, garantindo-lhes acesso aos conteúdos curriculares ou atividades 

comunitárias mediante a utilização, valorização e divulgação da língua de sinais, braile e 

demais recursos necessários conforme as particularidades inerentes a cada diferença 

individual. 

Ações executadas: 

 Criação dos cargos de professor de recurso, intérprete de Libras e instrutor de 

Libras no quadro da Secretaria de Educação. 

 Sistematização do português para surdos. 

 Utilização do sistema braile e de materiais específicos. 

 Capacitação para intérpretes, instrutores e profissionais dos Setores de Apoio à 

Inclusão em: língua de sinais nos níveis I, II, III e IV, em português para surdos, em 

braile e em sorobã. 

 Aprendizado de Libras e braile para a comunidade escolar e famílias. 

 Orientações aos Setores de Apoio à Inclusão. 

 Elaboração de textos para palestras. 

 

H – Projeto “Despertar”. 

 

Trata-se de implementar atendimentos a alunos com indícios de altas habilidades, 

dentro das escolas inclusivas, através do enriquecimento curricular, aceleração do processo 

ensino-aprendizagem e viabilização de cursos em áreas de talentos específicos. 

Este projeto foi realizado através de acordos e parcerias com instituições 

governamentais e não-governamentais, buscando oferecer atividades em diversas áreas de 

interesse dos alunos e favorecendo seu desenvolvimento geral e de talentos específicos. 

Foi feita uma análise das fichas para identificação de alunos com indícios de altas 

habilidades, em 24 Subsecretarias Regionais de Educação. Em seguida, foram dadas 

orientações aos pais, às escolas e aos Setores de Apoio à Inclusão sobre os atendimentos 

necessários a estes alunos. 

 

I – Projeto “Espaço Criativo”. 

 

Este projeto busca a sensibilização e mobilização das escolas e da comunidade a 

respeito da importância da arte no processo de construção da aprendizagem, possibilitando o 

acesso à arte e a produções próprias a partir do atendimento às suas diferenças individuais e 

condições de estudos e realização de experiências com arte nos diversos contextos. 

Foram efetivadas parcerias e interfaces com organizações governamentais e não-

governamentais na realização de seminários, encontros, cursos, exposições e eventos que 

estimulassem a participação inclusiva das pessoas com necessidades especiais na sociedade, 

de maneira produtiva. Foram criados corais inclusivos, teatro inclusivo e grupos de dança 

inclusivos. E foi resgatada a cultura local em várias regiões do estado.  

 

J – Projeto “Prevenir”. 

 

Através de interfaces e parcerias entre escolas e órgãos governamentais e não-

governamentais, foi viabilizado um trabalho de sensibilização dos educandos, educadores, 

famílias e sociedade em geral sobre os cuidados necessários à prevenção e detecção precoce 

de deficiências. 

 

 


