
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: Relações entre a Educação Especial e Regular na construção de 

saberes e fazeres Inlcusivos 

 

Autoria: Roberta Galasso Nardi 

Palavras-chave: Educação Especial, Inclusão Educacional, Complexidade, Educação e Saúde 

Resumo A investigação Relações entre a educação especial e regular na construção saberes e fazeres 

inclusivos teve como objetivo compreender as relações entre Educação Especial e Regular na 

construção de fazeres e saberes inclusivos, analisar as especificidades da articulação entre as áreas da 

saúde e educação, bem como refletir sobre as especificidades na formação de professores. O cenário 

investigado foi um projeto de assessoria coordenado por um Centro de Reabilitação na área da 

deficiência física, para a Secretaria de Educação de um município próximo a cidade de São Paulo. 

Esta assessoria foi constituída a partir dos eixos, diagnóstico, formação continuada de professores e 

acessibilidade pedagógica. As questões que orientaram a investigação deram prioridade à análise dos 

processos vividos nas ações diagnósticas e de formação. As relações e influências dos aspectos 

citados, indicaram possibilidades para refletirmos sobre a construção de processos inclusivos na rede 

regular de ensino. O universo teórico que subsidiou à investigação foi embasado nos princípios dos 

fundamentos histórico-culturais e no pensamento complexo. Esta perspectiva conceitual valorizou o 

aspecto associado à inovação, tanto no que se refere à ação criadora por parte dos sujeitos em 

processos formativos, quanto à pluralidade temática para a compreensão das relações que constituem 

a complexidade dos fenômenos ligados à mudanças das atuais práticas inclusivas. Quanto aos 

aspectos metodológicos, a investigação orientou-se pelos pressupostos da pesquisa qualitativa em 

educação, caracterizada pela observação participante dos sujeitos envolvidos e pela diversidade de 

instrumentos analisados. O presente estudo caracterizou ambiguidades nas ações dos profissionais da 

saúde e educação no que diz respeito aos processos inclusivos, desta forma, constitui um movimento 

de ressignificação destes profissionais nestes contextos, e identificou movimentos de continuidades, 

descontinuidades que constituem o continuum na construção dos processos inclusivos, no papel de 

ambos os profissionais da educação e saúde bem como nas relações que o constitui. Identificou, ainda, 

que os diagnósticos se caracterizam como instrumentos estigmatizantes, porém com prenúncios de 

mudanças que caracterizam um recurso para acessibilidade e adaptações nos processos inclusivos. As 

ações de formação possibilitaram uma oportunidade de investigação, pois, ativou movimentos de 

mudanças operados pelos sujeitos, de modo associado à análise da inserção destes em seus contextos. 



 

 

Tais especificidades, permitiram considerar que está pesquisa teve como principal objetivo 

(re)significar as ações de ambos os espaços regulares e especiais, que os levem ao diálogo, e a 

construção de pontes subjetivas para a participação de fato das pessoas com deficiência na sociedade. 
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