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RESUMO: Esse simpósio está organizado para apresentar trabalhos desenvolvidos por          
membros dos Grupos de Pesquisa ILCAE – Inclusão Linguística em Cenários de Atividades             
Educacionais – e GEICS – Grupo de Estudos e Pesquisa Identidade e Cultura Surdas –, que                
estejam ligados ao Projeto de Pesquisa e Extensão a inclusão social-escolar: diferentes            
linguagens, diferentes formações, diferentes modalidades para diferentes necessidades. Seria         
uma questão de especializações ou de posicionamento crítico (e humilde) frente ao mundo? –              
ou trabalhos que se afinem com as ideias desses grupos e projeto. Mais especificamente, os               
trabalhos devem se organizar em torno do objetivo da pesquisa acima citada, qual seja, criar               
contextos de formação de professores que tenham, no confronto de ideias e de compreensões              
– parte do conceito de colaboração - possibilidades de reconstituição dos participantes            
envolvidos, com vias à promoção da inclusão social-escolar de pessoas com diferentes            
necessidades educacionais específicas. Os trabalhos propostos devem ter como base o foco na             
análise constante das políticas públicas de inclusão, verificando em que medida são, elas             
mesmas, mantenedoras ou transformadoras do estado de exclusão e, ainda, até que ponto os              
contextos de formação socialmente existentes permitem a formação de participantes que se            
sintam agentes de sua história e não por ela determinados. Com tal finalidade, embasam-se na               
Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) proposta por Magalhães ao longo dos últimos vinte             
e nove anos de pesquisa e discutida por Magalhães e Fidalgo (2019), na Teoria Sociohistórico               
Cultural do desenvolvimento proposta por Vygotsky (entre 1922 e 1934), especialmente em            
seus estudos sobre Defectologia e em conceitos como o de compensação social e as funções               
psicológicas superiores (FPS), já que desenvolver as FPS era o foco vigotskiano a despeito da               
deficiência que possa ser apresentada pelo aluno. Os trabalhos aqui apresentados também se             
embasam na concepção de educação inclusiva, sem, no entanto, se entender educação            
inclusiva como o termo parece ser compreendido por algumas políticas públicas, ou seja, não              
compreendemos educação inclusiva como sinônimo de inserção de alunos em salas comuns            
sem que haja formação para o professor que atua com esses alunos ou flexibilização de               
material didático e currículo para (ou pelo) professor para que este consiga, de fato, promover               
a inclusão. Além disso, é compreensão dos grupos de pesquisa citados que, em alguns casos, a                
inclusão social pode se dar precisamente pelo trabalho em escolas especiais (i.e.; escolas             
bilíngues para Surdos) e não em escolas comuns pouco preparadas para tal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem reflexiva-argumentativa; Pesquisa crítica de colaboração;       
Teoria sociohistórico-cultural; Dicotomia exclusão-inclusão. 

 


