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Instituto de Psicologia da USP 
Laboratório de Estudos sobre o Preconceito (LaEP) da USP 

 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade 

(EHPS PUCSP) 
 

 
IV SEMINÁRIO TEORIA CRÍTICA DA SOCIEDADE: DIREITOS E VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

Dias: 14,15,16 e 17 de outubro de 2013. 
Local: Instituto de Psicologia da USP - Sala 20 (Sala Aurora) 

 
O tema do IV Seminário Teoria Crítica da Sociedade: Direitos e Violência na Escola, realizado 

pelo Diretório de Pesquisa Teoria Crítica, Formação e Cultura, coordenado pelos professores 

Odair Sass, da PUCSP, e José Leon Crochík, da USP, pretende servir de referência para a 

elaboração de um projeto temático de pesquisa, similar àquele que os pesquisadores 

vinculados ao diretório mencionado acima, habilitado pela PUCSP, junto ao CNPq, e ao 

Laboratório de Estudos sobre o Preconceito (LaEP), da USP, desenvolveram entre os anos de 

2009 e 2012 (Teoria Crítica, Formação e Indivíduo), o que proporcionou além das discussões 

acerca das pesquisas realizadas pelos pesquisadores, a consecução dos três seminários 

anteriores. Pela presente proposta, definiu-se como objeto de estudo as formas de violência 

que se manifestam na escola, em especial o bullying, e a inserção dos direitos na educação 

brasileira, sob a perspectiva dos professores. Os projetos de pesquisa de referência para a 

elaboração do projeto temático são: 1) Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade; 2) Educação e direitos sociais: a perspectiva dos professores da educação 

básica.  Espera-se que o evento cumpra duas funções. A primeira e principal é apresentar 

resultados de pesquisa, ainda que parciais, e, a segunda, é que ele possa contribuir para que os 

participantes deem continuidade aos seus estudos ou especifiquem os seus problemas de 

pesquisa, e sirva de estímulo para que outros possam delinear suas preocupações com o tema. 

Como desdobramento do evento espera-se também o fortalecimento das relações entre os 

dois projetos de modo a dar sequência à formulação final e consecução do projeto temático. 
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Programação: 
 
14/10 – das 9h às 12h – Mesa de Abertura 
Apresentação e discussão dos projetos de pesquisa: 
Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade – José Leon Crochík (IPUSP) 
 
Educação e direitos sociais: a perspectiva dos professores da educação básica – Odair Sass 
(PUCSP) 
Debatedor: Jaime Gynzburg (FFLCH-USP) 
 
14/10 – das 14h às 17h – Mesa 1: Preconceito em relação aos “incluídos” na educação inclusiva 
 
Pesquisa sobre “Preconceito aos ‘incluídos’ da educação inclusiva” em Salvador (BA) 
Luciene Maria da Silva (UNEB); Jaciete Barbosa dos Santos (UNEB); e Jamara Dourado (UNEB) 
 
Políticas públicas, educação inclusiva e preconceito 
Rosi Giordano (UFPA); Jaciane Viana Oliveira (UFPA); e Lana Jennyffer Santos Nazareth (UFPA) 
 
Tecnologias genéticas: preconceito na prevenção à deficiência – Simone Moreira de Moura 
(UEL) 
 
Coordenação: Cintia Freller (IPUSP) 
 
 
15/10 – das 9h às 12h – Mesa 2: Relações entre Psicologia e Estatística na constituição do 
campo educacional 
 
Polícia e assistência social versus educação: as políticas para menores – Karen Danielle Magri 
Ferreira (PUCSP) 
 
As mulheres e a formação científica inicial: emancipação e adaptação – Elisangela Lizardo 
(PUCSP) 
 
Avaliação e educação infantil: uma análise das políticas educacionais – Renata Provetti Weffort 
Almeida (PUCSP) 
 
Organização do ensino para os anos iniciais do ensino fundamental: livros didáticos e formação 
– Maria Terezinha Bellanda Galuch (UEM) 
 
Coordenação: Carlos A. Giovinazzo Jr. (PUCSP) 
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15/10 – das 14h às 17h – Mesa 3: Direitos e violência na escola 
 
O futebol escolar de salão: barbárie e consciência – Álvaro José Camargo Vieira (PUCSP) 
 
Reflexões acerca do preconceito verificado em alunos de graduação em Psicologia – Maria 
Amélia Gullnitz Zampronha (PUCSP) 
 
Considerações críticas sobre Psicologia Jurídica e criminalidade – Fátima França (Sedes 
Sapientae e Uninove) 
 
Coordenação: Luciane Paiva (UFPR) 
 
 
16/10 – das 9h às 12h – Mesa 4: 
Violência escolar: discriminação, bullying e responsabilidade 
Alex Sandro Correia (IFSP); Aline Carrenho (IPUSP); Gianlucca Dalenogare (IPUSP); Hugo 
Shimura (IPUSP); Lucas Alves (IPUSP); e Pedro Fernando da Silva (IPUSP) 
 
16/10 – das 14h às 17h – Mesa 5:  
Bullying sexual homofóbico e hierarquia escolar 
 Aline Mossmann Fernandes (LaEP-IPUSP); Karen Danielle Magri Ferreira (LaEP-IPUSP); Marcelo 
Neumann (Mackenzie); e Ricardo Casco (LaEP-IPUSP) 
 
17/10 – das 9h às 12h 
Encerramento: Avaliação do evento e discussão sobre o projeto temático a ser organizado. 
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RELAÇÃO DE TRABALHOS 

(resumos) 

 
O futebol escolar de salão: barbárie e consciência 

Álvaro José Camargo Vieira  
Doutor EHPS - PUCSP 

 
O objetivo do estudo foi compreender a experiência de crianças do ensino fundamental I, considerando 
como situação empírica o futebol – atividade que as mobiliza na escola. Pressupôs-se que o jogo é um 
interessante meio de formação dos indivíduos, uma vez que prefigura as relações sociais de modo 
“condensado” no tempo e no espaço. Durante a atividade, é preciso não só aprender a se relacionar 
com os outros, visando a um objetivo comum, como também observar as regras e respeitar os 
adversários em uma situação de competição. As habilidades físicas e intelectuais precisam estar 
coordenadas para que se possa jogar. Além disso, há de se ter uma compreensão moral do significado 
das relações sociais para que o direito de todos seja assegurado em uma partida, opondo-se, dessa 
forma, à desonestidade e à violência. A complexidade e a intensidade das relações requeridas exigem o 
posicionamento dos indivíduos diante de seu grupo e do grupo adversário, o que pode propiciar a 
autoconsciência, a percepção objetiva de seus próprios comportamentos em uma relação social. Adorno 
(1995) destacou a ambiguidade do jogo, pois os participantes podem aderir a formas violentas de 
competição ou podem considerar que o desejo de vitória não deve se sobrepor ao respeito pelos 
colegas de time e pelos adversários. Veblen (1980), por sua vez, considera que a atividade competitiva 
diz respeito à cultura predatória – à qual os homens estiveram submetidos em um passado remoto –, 
que transmitiu aos indivíduos de hoje um temperamento, cuja satisfação se encontra nas expressões de 
ferocidade e de astúcia que caracterizariam o jogo. A barbárie, portanto, seria intrínseca à atividade, 
forma do indivíduo extravasar a agressividade de uma maneira socialmente aceita. Entretanto, 
considerando a ambiguidade da atividade e os conhecimentos da psicologia social, é possível postular a 
importância do jogo para o desenvolvimento da criança e para a sua autoconsciência, por propiciar uma 
experiência em que é preciso compreender e considerar as atitudes dos outros envolvidos em uma 
partida e posicionar-se a respeito delas. É, portanto, uma atividade que pode proporcionar a 
organização da personalidade mediante uma forma de relação social em que a criança precisa 
considerar e se posicionar diante das atitudes de outras crianças envolvidas na partida. A atividade, 
dessa maneira, tem uma função formativa, principalmente, para as crianças que encontram nela um 
meio de organização e de posicionamento sobre as experiências sociais.  Os sujeitos focalizados foram 
crianças, em sua maioria, entre 9 e 11 anos de idade, de ambos os sexos, que cursaram, em 2012, o 4º 
ano do Ensino Fundamental I, em uma escola municipal, localizada na zona norte da cidade de São 
Paulo. O estudo focalizou duas turmas de crianças do 4º ano (4º ano B e 4º ano D), considerando a 
possibilidade de haver diferenças nas relações sociais de cada grupo. O estudo empírico objetivou 
compreender, de modo geral, a experiência propiciada às crianças pelo futebol escolar de salão e os 
comportamentos desencadeados pela atividade competitiva. Formulou-se como hipótese geral que a 
prática do futebol – embora seja uma atividade interessante como meio de experimentação e 
aprendizado das relações sociais, no âmbito escolar – não consegue ampliar a percepção dos indivíduos 
sobre a sociedade e promover uma reflexão crítica. Adicionalmente, propõe-se como hipóteses 
derivadas: 1ª) a prática do futebol, tal como é realizada na escola, não estimula a experiência formativa, 
de respeito mútuo solidariedade e tolerância; 2ª) o futebol escolar pode propiciar a violência entre os 



                                                                  
 

6 
 

indivíduos. Os métodos de pesquisa, protocolo de observação, sociogramas e questionário, visaram 
compreender a experiência social de crianças durante o jogo e a (possível) repercussão dessa 
experiência em sala de aula, proporcionando uma perspectiva mais ampla das relações sociais na escola.  
 

 
 

 

As mulheres e a formação científica inicial: emancipação e adaptação 
Elisangela Lizardo 

Doutoranda EHPS -PUCSP 
 

A discussão realizada neste trabalho baseia-se em alguns resultados apresentados originalmente na 
dissertação de mestrado intitulada “A formação científica do jovem universitário: Um estudo com base 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)”1 com o objetivo de analisar a 
iniciação científica no Brasil, tendo como foco o desenvolvimento histórico do PIBIC e compreender em 
que medida a formação científica potencializada por este Programa contribuiu para a formação crítica 
do jovem universitário. Serviram de fonte de informações os indicadores do PIBIC contidos nas séries 
históricas da concessão de bolsas quanto à distribuição regional, quantidade de bolsas por instituição, 
valor de bolsas, capacidade de orientação, perfil do bolsista, abrangência das áreas de conhecimento, 
relação do programa com a pós-graduação e natureza jurídica das instituições participantes do 
programa.  As formulações de autores da Teoria Crítica da Sociedade, especificamente, Max 
Horkheimer, Theodor Adorno e Hebert Marcuse, embasaram a discussão sobre a formação, 
emancipação, padronização e a relação entre ciência e tecnologia. Para este seminário procura-se 
sintetizar o perfil do bolsista, tal como foi discutido na pesquisa original (Lizardo, 2010) e destacar a 
distribuição das bolsas segundo o sexo dos bolsistas. Fundado em 1988, o PIBIC se expandiu 
quantitativamente, passando das primeiras 230 bolsas às 21.659, no ano de 2009. Já em 2012 as 
modalidades de bolsas de Iniciação Científica financiadas pelo CNPq compreendidas como Iniciação 
Científica (I.C), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Iniciação Científica Júnior 
(IC-Jr) e Iniciação Tecnológica (PIBIT), receberam um investimento de 152.377 mil reais, 9% do total de 
investimento em formação de pesquisadores, totalizando 39.345 bolsas, sendo 28.414 bolsas de I.C 
(PIBIC / IC). Ao analisar o perfil demográfico do bolsista PIBIC identificou-se que entre os anos 2000 a 
2009, 45.9% dos beneficiados possuíam entre 25 a 29 anos e era majoritariamente (55%) do sexo 
feminino. A prevalência das mulheres na formação científica inicial suscitou um questionamento sobre a 
participação das mulheres na produção do conhecimento, tal como sobre a presença das mulheres em 
espaços de decisão e suscitou algumas questões: A que se deve essa participação acentuada das 
mulheres na formação científica inicial? Mesmo com séculos de opressão e submissão seria possível na 
sociedade administrada do início do século XXI a emancipação intelectual e social da mulher? Ao cotejar 
dados sobre a formação e a presença da mulher na academia observa-se que em 2011, 56,9% delas 
foram as matriculadas, 55,8% ingressaram no ensino superior e esse número foi ainda maior entre os 
universitários concluintes, 61,1% (Inep, 2012), o que permite afirmar que há sim predominância 

                                                      
1
A pesquisa teve como referencia o Projeto: “Relações entre Estatística e Psicologia na constituição do campo educacional”, 

coordenado pelo professor Dr. Odair Sass, com apoio do CNPq, e foi defendida, em 2010, no Programa de Educação: História, 

Política, Sociedade da PUC/SP. 
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feminina no ensino superior. No cenário da pesquisa científica, a análise da distribuição de bolsas do 
CNPq concernentes ao sexo do bolsista, indica que, entre os anos 2001- 2012 houve uma paridade entre 
os sexos na distribuição total de bolsas no país e no exterior. As doutoras tituladas no Brasil no ano de 
2008 correspondiam a 51,5% e as mestras 53,9% (CGEE, 2010, 2012). Na formação inicial, observou-se 
no ano de 2012 o percentual de 56% de bolsas concedidas às bolsistas de I.C (PIBIC/IC). Se a participação 
feminina é maior do que a masculina quanto à formação geral no ensino superior e à iniciação científica 
na graduação, entre os bolsistas de Produtividade em Pesquisa, ela é minoritária, representando apenas 
34%, no ano de 2010 e atingindo percentuais ínfimos de 5% ao se tratar de áreas como engenharia 
(CNPq, 2010). Em 2012, o percentual destas pesquisadoras atingiu os 35%, sendo 39,2% pesquisadoras 
2F e apenas 23,5% pesquisadoras 1A. A discrepante presença feminina nas grandes áreas do 
conhecimento se repete na I.C como observado nos únicos dados disponibilizados pelo CNPq que 
associam no período de 1999 a 2003, o número de bolsas concedidas por sexo e área do conhecimento. 
Um agrupamento das grandes áreas permite visualizar uma maioria feminina entre as ciências Agrárias, 
Biológicas e Saúde (60%), e entre as Humanas; Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes (68%), 
enquanto nas ciências Exatas e da Terra e Engenharias os homens lideram com 61% das bolsas 
concedidas. Todas estas informações permitem questionar se a menor presença feminina nas áreas 
tecnológicas poderia ser justificada pela escolha cultural da profissão – que historicamente permitiu à 
mulher somente o exercício de profissões relacionadas à esfera privada, ao cuidado do lar e a educação 
dos filhos—, ou, pode-se remeter essa diferença à uma divisão técnica do trabalho? A inclusão da 
mulher no processo produtivo, fruto tanto da necessidade do próprio capitalista de aumentar seus 
lucros, como da luta por direitos das mulheres que lutaram e lutam por reconhecimento e liberdade, 
permitiu reduzir as desigualdades de gênero na sociedade moderna, mas mantém, ainda hoje, a lógica 
opressora da divisão sexual do trabalho.  Segundo IBGE (2010), o impacto da educação nos níveis de 
renda aumenta mais para os homens que para as mulheres – mesmo sendo estas a base da pirâmide 
universitária -, num total de 175% para os homens e 158% para as mulheres. O salário das mulheres que 
possuíam mestrado no ano de 2010 era 34,96% menor que os homens mestres e das doutoras, 25,67% 
menor quer dos doutores (CGEE, 2012). Estes dados permitem compreender que a divisão social e 
sexual do trabalho exercida na sociedade capitalista afeta, sobremaneira, à produção da ciência e 
tecnologia que se destina cada vez mais à reprodução do sistema econômico. Ainda que existam 
programas de incentivo a participação feminina na pesquisa científica, tais como os fomentados pelo 
CNPq - “Mulher é Ciência”, “Relações de Gênero, Mulheres e Feminismo”; “Construindo a Igualdade de 
Gênero” e “Encontro Trianual “Pensando Gênero e Ciências” - e experiências de resistência à dominação 
masculina na construção do conhecimento a partir do protagonismo de mulheres cientistas tais como 
Marie Curie, Johanna Dobereiner, Bertha Lutz, Mayana Zatz, Marilena Chauí e tantas outras, é possível 
afirmar que na academia, como em outras instituições, as relações entre homens e mulheres reflete a 
reprodução de uma hierarquia pertinente à divisão social do trabalho de uma sociedade administrada, 
em que prevalece a adaptação à ordem sobre as experiências de emancipação e autonomia social, 
intelectual e econômica. 
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Considerações críticas sobre Psicologia Jurídica e criminalidade 

Fátima França 
Sedes Sapientae e Uninove 

 

O presente trabalho refere-se a reflexões sobre a relação entre psicologia e direito e a ação destes 
sobre os indivíduos atendidos pelo sistema de justiça, considerando as determinações da vida social e 
cultural sobre os mesmos, de acordo com conceitos da Teoria Crítica como o de cultura industrial. Em 
seu nascedouro, a psicologia Jurídica destinava-se a ser ciência auxiliar para melhor exercício do direito 
cuja intervenção normativa como forma de mediação entre indivíduo e sociedade. Mira y Lopes, além 
de outros pesquisadores mais contemporâneos se dedicaram a construir conhecimentos e técnicas 
psicológicas para instrumentalizar o direito. Esta finalidade da psicologia jurídica sido questionada e há 
proposta de mudança de paradigma, destacando a necessidade do saber psicológico abandonar o lugar 
de ciência aplicada e se constituir num saber e prática junto ao indivíduo concebido como sujeito de 
direitos, em detrimento da prática e discurso sobre a excelência da técnica. Neste trabalho 
apresentaremos reflexões a partir da prática no âmbito penal, na execução penal. O aparato jurídico-
penal parte da concepção de crime e finalidade das sanções a ele aplicadas fazendo um constructo do 
indivíduo dissociado da civilização e cultura e o saber e psicológica, ao longo do tempo, contribuiu para 
isto e legitimou o entendimento reducionista sobre a criminalidade e da violência neste contexto. Por 
outro lado, têm surgido propostas de mudança sobre o saber e intervenção psicológicos nesta área com 
base inclusive na Criminologia Crítica, mas trata-se de grande desafio.  
 

 

Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade 
José Leon Crochík  

IPUSP 
A violência escolar está presente na discriminação aos alunos em situação de inclusão e no bullying; as 
minorias nos dois casos são envolvidas. Em um dos casos, os que estavam fora da escola podem 
continuar a ser discriminados, no outro, há o desejo de discriminar os que estão dentro. O objetivo geral 
deste projeto é verificar a violência escolar no bullying e em outras formas de discriminação dos alunos 
em situação de inclusão; especificamente será verificado se há relação entre os praticantes e as vítimas 
dessas formas de violência e: desempenho escolar, autoritarismo e autonomia frente à autoridade. 
Serão aplicadas a Escala F e outras cinco escalas a ser construídas e testadas: Identificação do bullying, 
Identificação das Hierarquias Escolares; Autonomia frente à autoridade escolar; Atitudes frente aos 
alunos em situação de inclusão, em aproximadamente 240 alunos do nono ano do ensino fundamental 
de oito escolas públicas. Para a obtenção de dados qualitativos, serão entrevistados, por sala, quatro 
alunos com escores altos na escala de identificação do bullying – dois como provocadores e dois como 
vítimas - e três professores – um de Língua Portuguesa, um de Artes e um de Educação Física. 
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Polícia e Assistência Social versus Educação: As Políticas para Menores 
Karen Danielle Magri Ferreira 

Mestre EHPS - PUCSP 
 
O presente trabalho é um estudo exploratório para identificar como é entendida a educação dos 
menores. A teoria crítica orientou as interpretações para compreender a importância e as contradições 
da educação na sociedade capitalista contemporânea e os conceitos de educação, formação e 
pseudoformação, ideologia da racionalidade tecnológica, entre outros. Além desses conceitos, tal teoria 
foi fundamental para discutir os aspectos do capitalismo que criam os “menores” e os mantém em suas 
condições sociais e desiguais de existência. Levantou-se um conjunto de dez leis que versam sobre os 
menores no período de 1927 e 2012 para analisar suas características educacionais e o que se entende 
por educação. Além disso, foram pesquisadas teses e dissertações dos últimos cinco anos que tivessem 
como tema a educação escolar de menores que cumpriam medida socioeducativa de internação. 
Observa-se que a tendência das leis, corroborada nas pesquisas, é garantir aos menores medidas de 
assistência social ou apresentam caráter punitivo. Investigou-se também a experiência da Escola Oficina 
do Parque D. Pedro, para exemplificar uma experiência de educação escolar de menores. O termo 
“menores” foi mantido, apesar de ser um termo ambíguo: representa determinada faixa etária, os 
menores de 18 anos, e faz referência a um termo jurídico, os “inimputáveis”. Ressalta-se a distinção 
entre os menores e as crianças. Ao se pensar em criança, pensa-se em alguém brincando, na escola, com 
casa, família; ao se pensar em menor, relaciona-se aos pobres, infratores, abandonados, meninos e 
meninas que vivem nas ruas.  O termo menor foi mantido para lembrar que a exclusão é um fator que 
pode gerar preconceito e que se não houvesse a exclusão não existiram os menores, condição 
impossível na sociedade capitalista. Acrescenta-se ainda a definição de Kant em que a menoridade é a 
incapacidade de fazer uso do entendimento sem a condição de outro. Há o tratamento constante de 
tutela, impedindo a maioridade. Apesar de Kant se referir à menoridade que existe na humanidade, 
pode-se fazer uma comparação com os menores aqui mencionados, que estão constantemente sob a 
tutela da assistência social. Para investigar a educação de menores nas 10 leis levantadas, elas foram 
lidas integralmente e analisadas de acordo com suas principais características. A primeira lei que 
apresenta mudanças significativas aos menores é o Código de Menores Mello Mattos de 1927. Em 
sequência, há a criação de diversas instituições de assistência social aos menores: em 1941, o SAM; em 
1964, a FUNABEM; em 1973, a Pró-Menor; em 1976, a FEBEM. Observa-se que, de início, a principal 
preocupação era de oferecer assistência social aos menores. Com o Código de Menores de 1979, 
observa-se que a educação é mencionada, mas comumente associada à “profissionalização”, o que pode 
ser um indicativo de tentar adaptar os menores para o mercado de trabalho e limitando sua educação à 
técnica.  Em 1990, é estabelecido o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aos menores, são destinadas 
as medidas socioeducativas. Os poucos artigos que versam sobre a educação escolar, tem a mesma 
característica do Código de Menores de 1979, muitas vezes acompanhadas de “profissionalização”. 
Observando o alto nível de reincidências de atos infracionais dos menores, tenta-se padronizar o 
atendimento a partir do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, legislado em 2012. O 
SINASE aponta avanços, mas fica evidente a burocratização do atendimento com características 
semelhantes ao ECA, ou seja, espera-se resultados diferentes para os reincidentes, mantendo as 
mesmas medidas. As teses e dissertações que pesquisaram a educação de jovens em instituições 
socioeducativas de internação também foram analisadas, após leitura integral, criando-se categorias a 
posteriori em um quadro elaborado a partir do que os pesquisadores julgavam relevante ou pela 
frequência que determinado tema era mencionado. A partir do quadro elaborado, observou-se que 
todos os trabalhos destacam o caráter coercitivo, punitivo, violento e prisional das instituições de 
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internação. A educação escolar não é prioridade nas instituições: as aulas são para ocupar o tempo dos 
menores. A prioridade é contê-los. Para realizar um estudo exploratório sobre outras formas de se 
entender a educação de menores, investigou-se a experiência da Escola Oficina do Parque Dom Pedro, 
uma escola para meninos e meninas que viviam nas ruas de São Paulo. A investigação baseou-se em 
documentos oficiais, matérias de jornais, informações obtidas em órgãos responsáveis por cadastro de 
escolas, depoimentos registrados durante a existência da escola e entrevistas. As quatro pessoas 
entrevistadas foram: Mirian Jorge Warde, que elaborou e propôs o projeto de criação da Escola Oficina; 
Fernando Casadei Salles, que acompanhou a implantação da Escola Oficina; José Geraldo Silveira Bueno, 
assessor da Escola; e Luiz Carlos Barreira, professor de História na Escola. Do projeto apresentado ao 
CEE, são destacáveis: o fato de ser uma proposta educacional; evitar o caráter assistencialista, sem 
ignorar as condições que os menores vivem; não ser uma escola que visasse a qualificação do aluno para 
uma profissão, mas, antes, a preparação para uma atividade regular e remunerada, oferecendo os 
instrumentos aos seus alunos; não se diferençar das escolas comuns quanto aos conhecimentos 
fundamentais oferecidos, diferençando-se, no que se refere ao currículo, por incluir atividades 
produtivas, culturais, atendimento à saúde e no modo de funcionamento da administração pública 
(Processo CEE n° 1237, de 25 de setembro de 1985). No projeto de criação consta que o alunado seriam 
crianças e jovens entre 7 e 17 anos; com 1º grau incompleto, cujas condições de sobrevivência social 
estivessem prejudicadas. A eles foi oferecido o direito à escola do 1º grau, sem prazo para efetivação da 
matrícula, acrescentando atividades remuneradas, recreativas e culturais, Assistência Social, Assistência 
de Saúde e refeições. Depois, com algumas de suas necessidades atendidas, uns voltavam para FEBEM e 
outros para o quentinho do metrô. O termo “Oficina” estava ligado à realidade, ao concreto, objetivo – 
havia oficinas de matemática, português, assim como marcenaria, eletricidade, entre outras. Os alunos 
podiam ficar quanto tempo quisessem em qualquer oficina que escolhessem.   Na época, a resposta 
para a “questão do menor” era tratada como caso de polícia ou de assistência social. Resolver a questão 
do menor pela Educação é ter uma visão politizada do problema. Passada a fase de inauguração, a EO 
perdeu atenção do Gabinete do Secretário e tornou-se um problema para COGSP e diretores da EO, que 
não tinham condições materiais para funcionamento.  A partir das pesquisas, identificou-se a mudança 
de nome da Escola Oficina do Parque D. Pedro para Escola Oficina profª Rosmay Kara José. A mudança 
de nome dificultou o acesso às informações, pois não foi informada aos funcionários. Com a redução de 
verbas, com entrada do Pinotti na Secretaria da Educação em maio de 1986 e sua tentativa de 
desarticular a equipe – as pressões aumentaram e, com o pedido de demissão de Mirian Warde, todos 
que ainda estavam na Escola Oficina também saíram. Em 1991, Quércia é eleito governador e transfere 
a Escola Oficina para FEBEM. Em 1997 estão registrados os últimos alunos matriculados. Na presente 
pesquisa a extinção da Escola Oficina foi considerada quando houve mudanças substanciais no projeto 
inicial e desarticulação da equipe selecionada especificamente para ela. Tomando como base a sua 
existência inicial, os entrevistados avaliam positivamente a experiência da Escola Oficina, especialmente 
em alguns momentos tais como: ao conseguirem separar os alunos mais novos dos mais velhos; a 
publicação do livro de um aluno da Escola, Paulo Collen; o fato de não quererem sair da Escola, ou seja, 
de voltar para Sé; e, para os profissionais, uma experiência gratificante do ponto de vista político e 
pedagógico; mas durou pouco tempo para saber quais seriam seus resultados em longo prazo. A 
violência foi frequentemente lembrada, mas as lembranças de ser um lugar de aprendizagem, agradável 
de estar, são mais intensas. Ressalta-se que a pesquisa tem caráter exploratório e merece ser 
aprofundada.  Os menores não saíram de sua menoridade, eles ainda são tutelados. As condições que 
possibilitariam sua maioridade não são desejadas, são esquecidas e a lembrança de experiências como a 
da Escola Oficina incomoda, pois, exemplifica que há outras medidas possíveis, mas parece ser preferível 
o enorme esforço que a sociedade faz para manter-se alienadora do que o esforço de mudar. 
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Pesquisa sobre “preconceito aos ‘incluídos’ da educação inclusiva” em salvador (BA) 
Luciene Maria da Silva 

Professora UNEB 

Jaciete Barbosa dos Santos  
Professora UNEB 

Jamara Dourado 
Mestranda em Educação e Contemporaneidade - UNEB 

 

A pesquisa “Preconceito aos `incluídos´ da educação inclusiva”2,  cujo objetivo geral foi compreender as 
relações entre o grau de inclusão escolar e o nível de segregação/marginalização dos alunos em tal 
ambiente, foi realizada em Salvador (BA) no período de 2010 a 2013. O trabalho parte do seguinte 
questionamento: alunos com necessidades educacionais especiais têm sido contemplados no que diz 
respeito à socialização e à aprendizagem na escola regular do Ensino Fundamental? Se não, por que isso 
não ocorre?  O estudo teve como referencial a Teoria Crítica da Sociedade. O levantamento de dados 
ocorreu em quatro escolas, sendo duas privadas e duas públicas de Ensino Fundamental, todas 
localizadas na zona urbana da capital baiana. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que teve 
como sujeitos diretores/coordenadores, professores, alunos em situação de inclusão e colegas de turma 
dos referidos alunos. A análise dos dados provenientes das diferentes fontes previstas no projeto de 
pesquisa (observações na escola e nas aulas, entrevistas com gestores, professores, aplicação de 
sociograma com os alunos e análise das avaliações dos alunos) indicaram os seguintes resultados: 1) a 
Escola Particular 2 apresentou maior grau de inclusão, com pontuação que se destaca das demais em 
virtude da observância de elementos que valorizam a inclusão de crianças com deficiência e indicam 
uma busca pela realização desse ideal. Apesar de seu público constituir-se de alunos da classe média 
alta, o que subentende cerceamento no ingresso de grande parcela da população, a escola é favorecida 
por melhores condições de investimento nas esferas materiais e humana;  2) a Escola Pública 2 ficou em 
segundo lugar. Merece mencionar que sendo abrigada e apoiada por um centro confessional, ela se 
destaca em relação às escolas da rede pública municipal de Salvador. Contudo, mesmo com esse 
diferencial os professores, por serem da rede estadual de ensino, recebem as orientações da Secretaria 
de Educação;  3) a Escola Particular 1, apesar de ter mais tempo de experiência no trabalho com alunos 
em situação de inclusão provenientes da classe média alta e contar com mais recursos, não superou a 
Escola Pública 2 em grau de inclusão; e 4) a Escola Pública 1 foi a última classificada, teve uma 
pontuação bastante distanciada das demais, o que permite concluir ser uma instituição que merece 
passar por uma reestruturação, considerando as condições em que presta o serviço educacional. De 
modo geral, observamos que nas escolas investigadas a orientação para a inclusão escolar não sofre 
resistência, mediante a necessidade de cumprir a legislação. Já não cabe mais o questionamento sobre a 
necessidade ou não da educação inclusiva, resultado talvez do intenso debate sobre a proposta desde a 

                                                      
2 Cabe ressaltar que o projeto dessa pesquisa é de autoria do Prof. Dr. José Leon Crochík (2008) e foi desenvolvido por outros 

pesquisadores de universidades públicas brasileiras e argentina.  Em Salvador (BA), o projeto contou com o financiamento da 
CAPES, após aprovação em Edital n. 1/2009 (PROGRAMA DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL – PROESP), aspecto que 
oportunizou a realização da pesquisa, promoção de seminários além da oferta de duas bolsas para estudantes do Programa de 
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEDUC).   
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década de noventa. Constatamos que o trabalho em sala de aula é muito centralizado no professor 
apenas. Em nenhuma observação vimos trabalhos com grupos de alunos para resolução de problemas. 
Nesse ambiente, as professores parecem sempre ordenar, pois precisam controlar a classe. Sair do 
padrão que respalda uma turma homogênea nos parece ser a grande dificuldade dos professores. A 
busca por uma atuação linear que proporcione atingir o objetivo pedagógico traçado, parece ser uma 
referência e o que ameaça tal desígnio torna-se fonte de resistência à inclusão. Identificamos também 
nas concepções de professores, gestores e colegas algumas crenças naturalizadas com relação aos 
alunos em situação de inclusão, geralmente, evidenciando expectativas negativas sobre as 
possibilidades de desenvolvimento destes alunos. Essa situação transforma-se num terreno fecundo 
para a manifestação do preconceito, sobretudo, por desconsiderar a dimensão humana dos indivíduos e 
suas particularidades. Por fim, é importante registrar que essas considerações não devem ensejar o 
retorno aos processos segregados de antes, mas a busca por evidenciar processos internos e externos à 
escola que produzem condições desfavoráveis para a escolarização de qualquer aluno, tenha ou não 
deficiência. 

 

 

 

Reflexões acerca do preconceito verificado em alunos de graduação em Psicologia 
Maria Amélia Güllnitz Zampronha 

Doutoranda EHPS - PUCSP 
 

 São apresentados aqui elementos da dissertação intitulada “A experiência de relação com o outro de 
alunos de graduação em Psicologia e o uso da Internet” (Zampronha, 2012), pertinentes ao tema do IV 
Seminário de Pesquisa de Teoria crítica da sociedade, com foco sobre a Psicologia e o preconceito. O 
objeto de estudo da citada dissertação é a forma como alunos de graduação em Psicologia se 
relacionam com o outro. Um dos objetivos é verificar suas atitudes no que diz respeito ao 
relacionamento com o outro e à possibilidade de reflexão crítica, considerando três categorias de 
análise: racionalidade tecnológica, preconceito e narcisismo. Já que o objeto de estudo da Psicologia é o 
indivíduo, considerado em suas relações com a sociedade, espera-se ao longo de sua formação, o aluno 
tenha experiências que lhe permitam o contato com facetas do humano e com a reflexão crítica acerca 
da sociedade, bem como dos indivíduos que a compõem. O método compreende a aplicação de uma 
escala Likert, denominada escala de Experiência com o outro (escala E), e o tratamento estatístico dos 
resultados obtidos. A escala recebeu este nome, pois a avaliação das atitudes, como expressões das 
categorias de análise deste estudo, indica o modo como acontece a experiência com o outro. A Escala E 
é dividida em subescalas cujos itens referem-se às categorias de análise. Quanto maior o escore do 
sujeito em cada subescala, maior a tendência de adesão à ideologia da racionalidade tecnológica, a 
expressão de características de personalidade narcisistas e o nível de preconceito. Um alto escore na 
escala E indica prejuízo da experiência espontânea. Um estudo piloto foi realizado para validação do 
instrumento de pesquisa. Após a validação e ajustes, a escala foi aplicada na amostra final, composta 72 
sujeitos, alunos do curso de graduação em Psicologia de uma faculdade privada da cidade de São Paulo. 
Os dados foram tratados estatisticamente e indicam que a maior parte dos sujeitos tende a concordar 
com os itens da escala. Das hipóteses da pesquisa, duas são aqui destacadas. Uma estabelece que os 
graduandos em Psicologia obteriam baixo escore na subescala de preconceito e alto escore nas demais 
subescalas. A hipótese não foi confirmada, pois a subescala de preconceito foi a que obteve maiores 
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pontuações. A outra hipótese propõe existir correlação forte entre racionalidade tecnológica e 
narcisismo, porém, verificou-se que a correlação mais forte é entre preconceito e racionalidade 
tecnológica. O resultado que mais chama atenção é o nível de preconceito manifestado pelos sujeitos, 
contrariando a hipótese de que a discussão de temas relacionados à diversidade, tanto ao longo da 
formação, quanto na mídia e no próprio CRP, faria com que os sujeitos não o manifestassem. Os 
resultados obtidos na pesquisa mostram que a experiência de relação com o outro dos sujeitos é 
permeada pelo preconceito e pela técnica. Com estes resultados cabe perguntar: quanto esta 
experiência guarda de espontaneidade e como os psicólogos podem contribuir para o esclarecimento, 
especialmente para a conscientização de mecanismos que levam ao preconceito, quando eles próprios 
manifestam preconceito e parecem ter pouca consciência crítica em relação a temas importantes, como 
a política e o uso da tecnologia?  
 
 

Organização do ensino para os anos iniciais do ensino fundamental: livros didáticos e 
formação 

 Maria Terezinha Bellanda Galuch 
UEM 

Nas últimas cinco décadas, a forma de organização do processo de produção capitalista ganhou novos 
contornos: de um modo rígida de produção, passou-se a um processo de produção flexível com intenso 
desenvolvimento tecnológico, incluindo novas formas de comunicação. Esse contexto demanda sujeitos 
com a capacidade de estar em constante processo de aprendizagem, uma vez que a sociedade atual 
tanto requer sujeitos com capacidade de se adaptar às novas tecnologias, como com capacidade de se 
adequar a novas condições e setores de trabalho; consequentemente, o sistema educacional é 
convocado a oferecer uma formação que responda a essa demanda social. Desse modo, tanto as 
propostas educacionais sistematizadas em documentos oficiais que, em última instância, orientam a 
organização curricular, como os estudos de autores que apontam formas de operacionalizá-las, 
comumente enfatizam o desenvolvimento do pensamento crítico, da cidadania e da autonomia. 
Fundamentando-se em autores da Teoria Crítica, como Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin, 
sobretudo nos conceitos de reflexão, experiência formativa, crítica e autonomia, esta pesquisa teve por 
objetivo compreender como a perspectiva de formação acima apontada se apresenta em propostas de 
práticas pedagógicas para os anos iniciais do ensino fundamental.  Os dados para análise foram 
coletados em cinco livros didáticos para o 5° ano do ensino fundamental, sendo dois de língua 
portuguesa, dois de ciências e um de geografia, adotados no ano de 2013 em escolas públicas de dois 
municípios da jurisdição do Núcleo Regional de Educação de Maringá, respectivamente o município com 
o maior e o município com o menor IDH. A opção por tomar o livro didático como fonte para a coleta de 
dados se deve aos seguintes fatores: a) trata-se de um material avaliado pelo Plano Nacional do Livro 
Didático, cujos critérios para a aprovação estão claramente em consonância com a formação defendida 
em documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e o Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI, 
portanto expressam as práticas que respondem às demandas sociais; b) é enviado a todos os alunos das 
escolas públicas, mediante escolha feita pelos professores; c) propõe atividades para o estudo dos 
conteúdos apresentados em cada uma de suas unidades; c) o manual do professor disponibiliza 
orientações sobre como conduzir os conteúdos, bem como apresenta as respostas que se espera dos 
alunos em cada uma das atividades. Os dados foram analisados mediante cinco unidades de análise: a) 
criticidade, entendida como formação para a adaptação às condições existentes; b) repetição para a 
obtenção do objetivo almejado; c) vivência como sinônimo de experiência; d) informação traduzida 
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como conhecimento; e) imagens com as quais o aluno deve ‟construir” o conhecimento. As análises dos 
dados revelam que, ao sistematizarem conteúdos e atividades que contemplam a formação para a 
adaptação, os livros didáticos: propõem práticas pedagógicas em que os procedimentos para aprender 
são mais enfatizados do que os conteúdos da aprendizagem, minimizando a própria experiência; 
destacam situações de ensino em que a autoridade do professor como aquele que ensina se anula com 
o destaque de o próprio aluno conduzir o processo; com o objetivo de levar o aluno a exercer a 
cidadania, sugerem ações para a resolução de problemas da comunidade, sem que a compreensão 
desses problemas ultrapasse o imediatamente observável; solicitam que o aluno dê sua opinião sobre 
assuntos polêmicos com base na sua vivência;  utilizam mecanismos da Indústria Cultural, repetindo a 
forma como seus capítulos, unidades e atividades são organizadas; priorizam o trabalho em grupos para 
o aprendizado da divisão de tarefas; indicam práticas inovadoras, sem que seja alterada a concepção de 
aprendizagem considerada tradicional. Pode-se concluir, portanto, que em nome de formas inovadoras 
de práticas pedagógicas, em nome da criatividade e da autonomia para aprender, dificulta-se a 
possibilidade de conhecer para ser autônomo, democratizando-se a semiformação. 

 

 

Educação, direito e consciência social: estudo sobre os direitos sociais e a educação escolar, 
sob a óptica do professor  

Odair Sass  
 PUCSP 

 
No século XX, acompanhando o movimento do espírito objetivo que impõe, como uma decorrência, a 
necessidade de controlar e regulamentar as relações internacionais, políticas, comerciais, públicas e 
privadas, trabalhistas, entre outras, os direitos passam a ser cada vez mais específicos ao mesmo tempo 
que ganham novas denominações e agregações, tais como, direitos  humanos,  sociais, da mulher, da 
criança e do adolescente, civil, administrativo, ambiental, entre tantas outras, para alcançar, mais 
recentemente, o consumidor, o idoso, os esportes, e por aí afora. Como se vê, sob a denominação geral 
de Direito são abrigadas coisas muito distintas. Umas, referem-se aos regulamentos que ordenam as 
diferentes esferas da vida e das relações sociais, tal como indicado há pouco, outras, incluem, de forma 
autônoma ou associada às ciências sociais, a produção de conhecimento jurídico. Tal amplitude, de 
natureza prática e teórica, exprime tanto a força do estado para regular, legislar e exercitar o controle 
das relações sociais — o que evidencia a sua função política—, quanto acompanha a predominância do 
conhecimento científico mais e mais especializado de par com o fortalecimento da racionalidade 
assentada na tecnologia. Investigar problemas referentes à efetivação dos direitos como objeto de 
estudo, na esfera da educação, considerada, como um campo de disputa política, implica em considerar, 
as manifestações legais que ali operam, em seus traços gerais. Apesar de o direito não ser assumido 
como alvo de investigação sistemático pelos pesquisadores da educação, salvo importantes menções, é 
possível, identificar, pelo menos, três tendências principais com que ele repercute sobre a educação 
escolar, a saber: a. direito à educação e legislação educacional; b. os direitos como conteúdo de ensino; 
c. direitos sociais como base da formação de professores e alunos. De outra parte, um dos problemas 
históricos recorrentes da constituição dos sistemas educacionais refere-se à implementação, 
consolidação e generalização dos planos, programas e projetos educacionais, das inovações e medidas 
pedagógicas; trata-se, em uma palavra, das dificuldades que se apresentam à consecução das reformas 
educacionais, sejam elas abrangentes, sejam pontuais. Claro está que esse problema guarda implicações 
de variada ordem, abrangendo desde a admissão da qualidade, pertinência e vigor do que se propõe, 
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até o reconhecimento formal ou legal das proposições, por aqueles que hão de executá-las, passando, 
na maioria das vezes, pela consubstanciação das medidas educacionais sob a forma de legislação 
educacional. Ao alcançar tal estatuto, as alterações propugnadas invariavelmente manifestam uma 
contradição imanente: de um lado, confirmam o seu mérito e validade formal, de outro, evidenciam, 
mediante a sua conversão em norma a ser seguida, seus impactos sobre a organização escolar e as 
práticas pedagógicas; em suma, o reconhecimento perquirido visa alcançar a universalidade da forma e 
do conteúdo das proposições educacionais. É importante, nos termos apresentados, relevar que a 
condição de possibilidade à efetivação das medidas propugnadas exige a consideração das esferas 
objetiva (compatibilidade financeira, adequação administrativa e de material pertinente, força legal) e 
subjetiva (competência dos proponentes e executores, aceitação por parte de docentes, clima 
institucional (democrático e favorável ou autocrático e desfavorável) às mudanças). Sob essas 
condições, cabe perguntar: como os direitos são inseridos na legislação educacional brasileira 
contemporânea e no currículo nacional da educação básica, fundamental e média? Qual é o tratamento 
pedagógico que o professor da educação básica, orientado pelas determinações legais, pelo ambiente 
escolar em que trabalha bem como por suas experiências pessoais, escolares e extraescolares, dispensa 
aos direitos e com que coerência os organiza em sua pauta de conduta profissional? Para responder a 
essas perguntas é imprescindível atingir os seguintes objetivos: a) verificar em que termos o currículo 
nacional do ensino fundamental e médio contempla a legislação que estabelece a inclusão dos direitos 
na educação; b) analisar como os direitos vigentes são articulados nos planos pedagógicos e no currículo 
de escolas do ensino fundamental e médio; c) aferir a relação que o professor estabelece entre as suas 
experiências pessoais e os direitos, a dinâmica social e a sociedade contemporânea bem como o grau de 
coerência que mantém com a sua pauta de conduta profissional; d) averiguar o grau de informação que 
o professor da educação básica detém dos principais direitos sociais vigentes e como ele se posiciona 
frente a tais direitos; e) verificar se o professor trata e qual o tratamento que dispensa aos direitos 
sociais junto aos colegas, aos superiores e aos alunos; e) averiguar se o professor da educação básica 
trata dos direitos sociais e qual o tratamento que dispensa a eles na disciplina ou disciplinas que leciona; 
f) discutir a relação entre o clima institucional da escola e a consciência social do professor, indicada 
pelo grau de conhecimento e de reflexão que elabora acerca dos direitos e a articulação que estabelece 
entre os direitos formais, o currículo, as suas atividades pedagógicas e as suas experiências pessoais. A 
fase empírica da pesquisa tem como principais fontes de informação, 1) documentos legais., programas 
e propostas pedagógicos e 2) uma amostra de professores do ensino fundamental e médio. 
 
A base conceitual e teórica da investigação tem como referência as análises e pesquisas da teoria crítica 
da sociedade, especificada e desenvolvida na versão completa do projeto. (Disponível em : 
www.pucsp.br/ehps/projetos).  

 
Avaliação e educação infantil: uma análise das políticas educacionais 

Renata Provetti Weffort Almeida 
Doutranda pelo EHPS - PUCSP 

 
O presente texto tem como objetivo apresentar os dados preliminares sobre a avaliação escolar situada 
nas políticas educacionais, inseridos na pesquisa de doutorado intitulada Formação da criança: Um 
estudo sobre a avaliação na educação infantil. Para tanto, procedeu-se uma busca por documentos 
publicados por órgão públicos, federais ou municipais. Durante o processo de pesquisa dos documentos 
e leituras realizadas observou-se o que foi definido por Rosemberg (2013) como uma distinção entre 
políticas de avaliação “na” e “da” educação infantil. As políticas sobre a avaliação na educação infantil 

http://www.pucsp.br/ehps/projetos
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tratam da avaliação realizada dentro da escola; já a segunda, refere-se a avaliação da qualidade do 
sistema educacional. Desse modo, procedeu-se, para a organização e análise dos dados, uma separação 
de acordo com a finalidade de avalição expressa nos documentos. Portanto, os dados foram 
subdivididos da seguinte maneira: Em primeiro lugar, propõe-se a discussão sobre a avaliação do 
sistema educacional, da educação infantil; em seguida, a análise dos documentos sobre a avaliação 
escolar na educação infantil. Esta última parte está subdividida de acordo com os seguintes assuntos: 
análise das informações contidas nos documentos oficiais sobre a avaliação na educação infantil, de 
modo geral, e sobre a avaliação dos seguintes aspectos: comportamentos sociais, arte e leitura e escrita. 
Por fim, a apresentação e análise dos instrumentos de avaliação utilizados pelas duas escolas 
pesquisadas.  Dos objetivos arrolados neste estudo, para compreender como as crianças são avaliadas 
na escola, utiliza-se os conceitos de formação, processo pelo qual o indivíduo, por meio da realização de 
experiências formativas, consegue sair da sua condição de menoridade e atuar de forma autônoma e 
consciente, racionalidade tecnológica, forma de dominação que comanda todas as esferas de produção 
econômica e determina as relações sociais de acordo com os padrões de comportamento dominantes 
(Marcuse, 1979,1999) e princípio do desempenho, “forma histórica dominante do princípio da 
realidade”(MARCUSE, 1966,p.510).  Das políticas avaliadas, pode-se concluir que a ênfase recai sobre os 
meios, ou às diferentes formas e recursos para avaliar , e não aos fins da avaliação, que deveriam 
promover a reflexão sobre  qual formação está sendo oferecida às crianças e as condições objetivas 
propiciadas pelas escolas para a realização de experiências formativas. Uma vez que a avaliação é 
reduzida a meios, dissociados dos próprios processos formativos vividos pelas crianças na escola, e que 
expressam uma noção de desempenho desconexo das necessidades da infância, ela assume uma função 
meramente instrumental. Os dados apresentados mostram o duplo caráter da política educacional 
voltada para a educação infantil: Se, por um lado, a avaliação escolar na educação infantil 
potencialmente pode contribuir para o processo formativo das crianças, apontando os melhores 
caminhos para sua formação e inserção qualificada e crítica na cultura, por outro, pode cumprir 
meramente a função burocrática, por meio de técnicas e métodos que expressam a racionalidade 
tecnológica, porque vinculado ao princípio do desempenho.  Sobre os instrumentos de avaliação das 
escolas, expressam a primazia do controle exercido sobre as crianças na escola; demonstram a pobreza 
das experiências por elas vividas e a ênfase dada aos aspectos técnicos e procedimentais, tendo como 
maior contribuição a Psicologia do desenvolvimento. Contudo, há de se considerar que no bojo desse 
processo de formação em que as crianças estão inseridas, apesar do controle, do contato mediado com 
os bens de uma cultura afirmativa, há sempre uma inadaptação por parte do indivíduo, que pode servir 
como estímulo a experiências formativas. Mais do que contar apenas com o imponderável, é reconhecer 
que há espaço para que ele aconteça.  

 
Políticas Públicas, Educação Inclusiva e Preconceito  

Rosi Giordano 
UFPA 
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Graduanda UFPA 
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Graduanda UFPA 

 
O artigo, vinculado às pesquisas Educação e Políticas Públicas: exclusão social e educação inclusiva em 
escolas da região Norte (PA/BR) e Preconceito em relação aos ‘incluídos’ na educação inclusiva, tem como 
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objeto de estudo o preconceito na Educação, particularmente, na perspectiva da Educação Inclusiva. 
Procedemos à análise do mesmo desde o interior do quadro de referências da Teoria Crítica da 
Sociedade, aí compreendidos seus conceitos e método, partindo da leitura de algumas das obras de 
Adorno, Horkheimer e, de modo singular, da leitura de Crochík acerca do objeto delimitado. 
Apresentamos a análise de dados recolhidos – por meio da aplicação dos instrumentos de pesquisa 
elaborados por Crochík (2008), conforme proposições de Booth e Ainscow (2002) – em cinco municípios 
do Pará e em um subdistrito de Belém, no período compreendido entre Agosto de 2009 a 2013, de modo 
a verificarmos nossa hipótese inicial: se maior o grau de inclusão de uma escola menor o preconceito 
expresso por atitudes de segregação e marginalização relativamente aos alunos considerados em 
situação de inclusão (SI) nas escolas públicas e/ou privadas da rede regular de ensino. Principiando com o 
suposto que o objeto delimitado deve ser pensado no interior da relação entre exclusão e inclusão social, 
os dados obtidos foram analisados para avaliarmos: (a) se as escolas realizaram alterações físicas e 
pedagógicas e se as mesmas permitiram a aprendizagem a todos os alunos; (b) se a existência ou não de 
recursos específicos para alunos considerados em SI facilita a aprendizagem e utilização das 
dependências da escola; (c) a qual a concepção de educação inclusiva dos professores que, participantes 
da pesquisa, manifestam em suas salas de aula relativamente aos alunos considerados em SI; (d) como se 
dá a relação professor-aluno (SI); a relação aluno (SI) com os demais alunos e (e) o grau de 
preferência/rejeição dos alunos em SI comparativamente a seus colegas das turmas de 4º ano (5ª série) 
do Ensino Fundamental das 17 (dezessete) escolas das redes pública e privada pesquisadas – sendo 
quatorze (14) públicas e três (03) privadas. Se nos perguntávamos se a escola é mais ou menos inclusiva e 
se esse resultado encontra-se ou não relacionado ao seu grau de inclusão – quer em relação à proporção 
de alunos considerados em SI em relação ao total de alunos, quer na manifestação do preconceito em 
relação aos alunos considerados em SI por parte dos diferentes sujeitos que constituem a escola – 
concluímos afirmando que um alto grau de inclusão não é sinônimo de escolas mais inclusivas e com 
menor incidência de práticas excludentes, haja vista o preconceito, nas formas descritas por Crochík 
(2011) – falsa aceitação, hostilidade e frieza – estar presente nas escolas e nas relações entre alunos e 
demais membros das escolas, mesmo naquelas com alto grau de inclusão. Ponderamos, entretanto, 
como forma de contribuição ao avanço do conhecimento na área da pesquisa que se a escola tem como 
papel – à luz das contribuições da Teoria Crítica para pensarmos a Educação Inclusiva – o de educar para 
a formação e para a aptidão à experiência (Adorno, 2000), tanto a vivência das contradições observadas 
ao longo da realização da pesquisa, bem como a realização da mesma e a socialização de seus resultados, 
podem implicar uma mediação para a experiência emancipatória para os sujeitos da escola, bem como 
para os que realizamos a pesquisa.   

 

Tecnologias genéticas: preconceito na prevenção à deficiência 
                                                                            Simone Moreira de Moura 

                                                                            UEL 

         
O estudo visa aprofundar as análises sobre o impacto das novas tecnologias genéticas relativas à vida e 
ao corpo, em especial, dos indivíduos considerados deficientes/imperfeitos e as projeções de 
melhoramento genético com suas intervenções cada vez mais decisivas na busca pelo ideal do Homem 
perfeito. Para tanto, importante considerar os acontecimentos atuais, as políticas, as tendências 
jurídicas e econômicas, o conhecimento científico e os projetos sociais em suas variadas possibilidades 
de entendimentos e conceitos frente à problemática das deficiências. Os dados disponíveis apontam a 
imprecisão do conceito de deficiência: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
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prevalência de pessoas com deficiência no mundo inteiro é de 10% em média, mas o banco de dados da 
Organização das Nações Unidas (ONU) que compila as estatísticas de diferentes países menciona 
números que vão de 0,3% (na Tailândia) a 20% (na Nova Zelândia). Estes exemplos mostram a 
dificuldade de se mensurar e delimitar o conceito, não existindo uma definição única. Diante à 
imprecisão do conceito de deficiência, podemos eleger alguns questionamentos: na atualidade uma 
pessoa com um dedo artificial é considerada deficiente? Uma pessoa surda capaz de se comunicar 
eficientemente usando a linguagem de sinais (LIBRAS) é deficiente?  Um sujeito que possui próteses que 
lhe permitiriam a voltar a andar é deficiente? Na Educação Especial tem sido reiterada a visão de que as 
imagens relacionadas às deficiências são determinantes das atitudes e práticas do grupo social. Omote 
(1994, p.67) afirma que nas caracterizações da deficiência, “a questão da escolha de um critério 
norteador depende das forças sociais e históricas prevalecentes no grupo ou organização em cujo 
interior a diferença adquire um particular significado”. Se o estudo de qualquer fenômeno implica a 
compreensão das contingências históricas e sociais que o produzem, torna-se imprescindível examinar a 
forma como vem sendo significadas as deficiências e os parâmetros de normalidade para se pensar 
intervenções na atualidade. O desenvolvimento dos estudos da Biotecnologia, com destaque para a 
Engenharia Genética delineiam um cenário de significações (novas e antigas) a respeito do que seria 
normal/anormal, desejável/indesejável, abrangendo discussões tecnocientíficas que vão desde a 
possibilidade de se prevenir disfunções biológicas, passando pela busca do aperfeiçoamento da espécie. 
Esta última, com intervenções sobre o material humano, visando antecipar e “curar” certas condições 
funcionais consideradas imperfeitas, como em casos de síndrome de Down, cegueira e surdez; residindo 
aqui uma preocupação acerca do vem sendo cientificamente considerado como “progresso” científico, 
na medida que procedimentos tais como: clonagem, fertilização in vitro, reprodução assistida; 
indicariam um possível controle da reprodução, podendo ser utilizado como um dispositivo de poder, de 
domínio político da vida (AYMORÉ, 2006), ao buscar adequar a constituição biológica dos indivíduos à 
funcionalização do tipo idealizado de pessoas, a partir da intervenção tanto no indivíduo formado como 
na constituição biológica do embrião (PONTIN, 2007). Desta forma: o “mistério do surgimento de um 
novo indivíduo é substituído pela certeza do surgimento de um organismo cujas características são 
escolhidas externamente” (PONTIN, 2007, p. 64), inscrevendo a deficiência como algo a ser curado e 
passível de ser consertado. Essa cura ou conserto propicia sob a lógica da racionalidade tecnológica, a 
busca da integridade da forma e eficiência de sua funcionalidade, nos permitindo inferir um processo de 
desumanização ocorrido em vários momentos da história para justificar a eliminação dos considerados 
deficientes. Cabe aqui recordar-nos do prefácio do livro de Primo Levi que questiona: “É isto um 
homem?” ao argumentar que teria sido o campo de concentração “o produto de uma concepção de 
mundo levada às suas últimas consequências por meio de uma lógica rigorosa” (LEVI, 1989, p.9). Nesta 
direção, questionamos a busca de melhorias da vida do homem, pautada por discursos científicos que 
cada vez mais tendem a almejar a ordenação das diferenças/deficiências em nosso mundo, fixando-as 
no âmbito da norma e das diagnoses, com a promessa ou a efetiva oferta tanto de cura ou reparação de 
imperfeições humanas, quanto, de projeções de desaparecimento das deficiências. Vale destacar a 
tensão presente nos dois campos de conhecimento - Educação Especial e Engenharia Genética -  nas 
distinções quanto àquilo que projetam em nome da busca por uma qualidade de vida aos sujeitos que 
apresentam algum tipo de deficiência, residindo aqui a necessidade de problematizar o conceito de 
progresso, na medida em que há aproximações entre os discursos da eugenia e as proposições da 
engenharia genética, não sendo o mesmo o que ocorre com a medicina que auxilia na recuperação, 
denotando que o conceito de progresso comporta posições opostas: cega adesão à tecnologia e 
negação da mesma. Se refletirmos sobre a tecnologia em sua dimensão ambígua para questionar as 
concepções de deficiência que poderiam estar emergindo com o entrelaçamento dos discursos da 
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Educação Especial e da Engenharia Genética é necessário considerar, como nos aponta Crochík (2005, 
p.317) que “paradoxalmente, o que contribui para a liberdade também aprisiona. [...] se ela se converte 
em ideologia, todos os objetos perdem sua especificidade”. Logo, os modos como os sujeitos desejarão 
utilizar o alcance das novas margens de decisão são um ponto fundamental de reflexão, visto que há 
necessidade de considerações normativas democráticas que superem a arbitrariedade das preferências 
subjetivas e os interesses do mercado. Todavia vale ressaltar que essa reflexão não deve orientar-se por 
uma crítica ao conhecimento científico, mas pela necessidade de vermos que isso envolve a nossa 
participação nos modos pelos quais este se dará. 
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