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Os Discursos em (Des)Continuum. 
Mapeando discursos no âmbito da 
reorganização curricular do Ensino 
Básico

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

A Reorganização o Curricular do Ensino 
Básico, iniciada em 1996 com o Projecto de 
Reflexão Participada sobre os Currículos, 
pretendeu introduzir um novo paradigma 
na gestão curricular que provocasse não só 
uma nova organização escolar, mas também 
uma gestão do currículo baseada na adequa-
ção local do currículo nacional e uma pro-
fissionalidade docente que  assentasse no 
conceito de cooperação. 

Partindo de um quadro conceptual organi-
zado em torno de três grandes áreas - teo-
ria e desenvolvimento curricular, sociologia 
e politicas educativas e análise critica do 
discurso - é intenção principal deste estu-
do tratar as especificidades diferenciadas 
inerentes à pluralidade dos discursos sobre 
gestão curricular no contexto no sistema 
educativo português. Para captarmos as ra-
cionalidades de cada nível de intervenção 
(político-administrativo, científico e pro-
fissional) nas políticas curriculares desen-
volvidas no período entre 1996 a 2001, e 
também para mapearmos pontes entre eles, 
recorremos a recolha e analise sistemática 
de um corpo documental diversificado con-
tendo discursos em contextos comunicati-
vos variados: legislação, Projectos de Gestão 
Flexível do Currículo, Projectos Educativos, 
Projectos Curriculares de Escola e de Tur-
ma e entrevistas aos actores lideres dos 
três níveis interventivos. A análise crítica do 
discurso pressupõe o estabelecimento de 
uma relação directa entre os registos dis-
cursivos e os seus contextos históricos e 
sociais. Deste modo, e numa primeira fase, 
procuramos desocultar os pressupostos 
ideológicos subjacentes a política curricular 
implementada, bem como caracterizar as ra-

cionalidades de cada nível de actores. Pos-
teriormente, e partindo das continuidades 
e descontinuidades discursivas detectadas, 
construímos pontes e identificamos influên-
cias na construção dessas mesmas políticas. 
Os resultados da análise efectuada validam 
o pressuposto de que o discurso e simulta-
neamente constitutivo da realidade e insti-
tuinte como forma de acção social. 

The Curricular Reorganization of Basic Edu-
cation I , begun in 1996 with the Participated 
Reflection Project on the Basic Education Cur-
riculum, intended to introduce a new paradigm 
in the curricular management in order to pro-
voke not only a new scholar organization, but 
also a curriculum management based on the 
local suitability of the national curriculum and 
a teaching staff professionality which would be 
settled in a cooperation concept.

Having as a starting point a conceptual bo-
ard, organized around three great areas-Theory 
and Development of the Curriculum. Sociology 
and Educational Politics, and the Critical Analy-
sis of the Discourse - it is the main goal of this 
study to outline the differentiated specificities 
inherent to the plurality of the discourses on 
the curricular management in context of the 
Portuguese education system. In order to captu-
re the rationalities of every level of intervention 
(political-administrative, scientific and profes-
sional) in the curricular politics developed be-
tween 1996 and 2001, and also to establish 
links between them, we resorted to the gathe-
ring and systematic analyses of a varied docu-
mental material,  containing several discourses 
done In various communicative contexts: legis-
lation, Flexible Management of the Curriculum 
Projects, Educational Projects. School and Class 
Curricular Projects and interviews to the main 
leaders of the three intervenient levels.

The critical analysis of the discourse implies 
the establishment of a direct relation

between the discursive registers and their 
historical and social contexts. This way, and in 
a first phase, we tried to make clear the ideo-
logical presuppositions subjacent to the imple-
mented curricular politics, and also to charac-
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terize the rationalities of each level of the main 
leaders. Subsequently, and having as a starting 
point the detected discursive continuities and 
discontinuities, we have established linking 
points and have identified influences in the edi-
fication of that same politics. The results of the 
analysis made validate the presupposition that 
the discourse is simultaneously constitutive of 
the reality and it is established as a way of 
social intervention.
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Um estudo sobre a prática de inclusão 
de alunos portadores de necessidades 
educativas especiais em uma escola 
particular

Orientação: Prof. Doutor Egídio José Romanelli

O presente trabalho apresenta uma análi-
se das práticas inclusivas desenvolvidas em 
classes regulares numa escola particular, no 
município de Curitiba - Paraná. Inspira-se 
numa concepção que privilegia a mudança 
de paradigma educacional na qual o alvo 
são as estratégias e os recursos a serem 
viabilizados pelos professores e pela equipe 
multidisciplinar para atendimento das ne-
cessidades educativas especiais (NEE) dos 
educandos, em detrimento de uma avaliação 
nosográfica. Esse procedimento afasta-se das 
metodologias clássicas de diagnóstico que 
segregam os alunos portadores de neces-
sidades especiais (PNE). Inicia-se com uma 
abordagem histórica que busca a gênese da 
educação inclusiva nos movimentos pela luta 
dos direitos civis e da igualdade de oportu-
nidades. Na pesquisa documental, buscam-se 
as bases legais nacionais e internacionais dos 
procedimentos inclusivos. Segue uma revi-
são conceitual das NEE e da educação inclu-
siva, com base na categorização dos tipos de 
NEE e nos pressupostos da teoria sócio-his-
tórica de Vygotski. Essa orientação teórica 
levou à metodologia de avaliação das NEE, 
à anàlise dos procedimentos de adaptação 

curricular e à organização académica, com 
apoio a ser dado ao aluno PNE. Analisam-se, 
ainda, os aspectos político, técnico, cientifi-
co e pedagógico fundamentais para a viabi-
lidade das práticas educacionais inclusivas.. 
Essa orientação teórica deu sustentação à 
metodologia de colecta de dados, sendo que 
os elementos de análise identificados no 
quinto capítulo tiveram suas bases na teoria 
de Vygotski, acrescida de uma visão social e 
cultural da inclusão. 

This work analyses the practices for inclu-
sion applied to regular class rooms at a private 
school in Curitiba. It’s inspired in a conception 
that considers the change of educational pa-
radigms to the application of resources and 
educational actions facing the special necessi-
ties of the pupils, in substitution to a simple 
grade evaluation. This procedure keeps distan-
ce from classic diagnostic methodologies that 
segregate the students with special necessities. 
It begins with a historical overview that sear-
ches the educational inclusion genesis at the 
civil rights and equal opportunities movements. 
With the documental research, the author looks 
for the national and international legal funda-
ments of inclusion procedures. In sequence, it’s 
presented a conceptual revision of the special 
educational needs and of the inclusive educa-
tion (SEN), considering a categorization of the 
types of SEN and in the educational concepts 
referred to the characterization of the children 
with SEN development, as well considering the 
Vygotski’s social-historic theory. Such theoreti-
cal orientation gave rise to the methodology of 
SEN evaluation, to the analysis of the curricu-
lar adaptation procedures and to the academic 
organization, as support to the students with 
special necessities. After, the author analyses 
the political, technical, scientific and pedagogi-
cal fundamental aspects to the viability of the 
inclusive educational practices, which were the 
basement of the data collect methodology. The 
analysis elements pointed in the fifth chapter 
are based on Vygotski’s theory and an additio-
nal socio-cultural vision of the inclusion.

cagapito
Rectangle

cagapito
Rectangle




