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RESUMO: Esse simpósio temático aglutina 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 têm como objeto de                
estudo os distintos processos de ensino-aprendizagem que ocorrem no âmbito da educação de             
Surdos, seja em escolas comuns ou escolas bilíngues. Mais especificamente, os trabalhos            
buscam entender se a escola tem envidado esforços para promover educação de qualidade             
com vistas à formação humana e à inclusão social, calcados nos pressupostos da Educação              
para Todos, no que tange aos princípios de equidade e igualdade de oportunidades. Nessa              
direção, preocupam-se em compreender como a escola organiza adequadamente a          
aprendizagem, de modo que esta impulsione o desenvolvimento e gere outras aprendizagens,            
segundo propõe Vygotsky. Para tanto, ancoram-se nos estudos sobre a Defectologia de            
Vygotsky (1924 [1997]) e a Teoria Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky, 1924). Em relação ao            
percurso trilhado para o seu desenvolvimento, apoiam-se na Pesquisa Crítica de Colaboração            
– PCCol (Magalhães, 2006) que se debruça a estudar contextos educacionais permeados de             
contradições e situações desafiadoras, e no Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 2006),          
que colabora para impulsionar mudanças. Na PCCol, o pesquisador se posiciona como um             
participante e, à medida que se envolve com os demais participantes, estabelece espaços de              
reflexão e ação conjuntas mediados pela dialogicidade da linguagem, que se constitui como o              
instrumento central de argumentação e reconstrução de significados aplicáveis à prática           
pedagógica. A argumentação abre espaço para o diálogo entre os participantes, que passam a              
compartilhar suas práticas e ideias. Trata-se de uma atividade negociada, de natureza flexível,             
sem o objetivo de coibir a opinião contrária. Ela é vista como instrumento-e-resultado na              
discussão e reconstrução da prática e não como um instrumento-para-resultado. Tal processo            
de argumentação e negociação é perpassado pela contradição que possibilita, por sua vez, a              
problematização do objeto a partir de outras visões e modos de inserção crítica. Para a               
produção dos dados, os trabalhos recorrem aos seguintes instrumentos: sessões reflexivas e            
entrevistas. Propõem-se a apresentar os resultados parciais encontrados e discutir as           
concepções teórico-metodológicas adotadas, visto que maioria se encontra em fase de           
desenvolvimento. 
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