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the ap¬proached investigations the theoreti-
cal frame refers to. The teachers are the main 
performers of this report; for which reason we 
have pro¬posed a methodology that allowed to 
reach the goal. Lifetime stories allow asking for 
teachers’ lives to be approached and unders-
tood both as professionals and as individuals, 
seeking therefore, an approach to reality. The 
lifetime stories presented in this investi¬gation 
were recollected by a man and by two women, 
whose initial training was the Course for Prima-
ry Teachers at the School for Higher Education, 
presently the Course for Teachres of the 1st 
grade of Basic Education.

Delma Veloso Diniz (2005)

Uma leitura da prática docente: for-
mação “in loco” no Estado da Bahia

Orientação: Prof.ª Doutora Edna Gusmão 
de Góes Brennand

A universalidade do acesso à escola pú-
blica, em curto espaço de tempo, gerou a 
consequente necessidade de mais docentes, 
os quais, segundo as avaliações institucio-
nais, não conseguem promover um ensino 
de qualidade. Diante desse fato; o Gover-
no do Estado da Bahia implantou o Progra-
ma Educar para Vencer, composto por seis 
projectos educacionais, destacando-se o 
de Regularização do Fluxo Escolar de 5.a 
a 8.a Séries, numa tentativa de corrigir os 
altos índices de distorção idade/série e me-
lhorar a qualidade do ensino publico. Para 
isso, fez-se necessário adoptar uma política 
de formação continuada em serviço para os 
docentes, tentando minimizar e/ou corrigir 
as falhas decorrentes da má formação pro-
fissional. Essa problematização permitiu a 
elaboração deste trabalho, que objectivou 
identificar as possíveis mudanças ocorridas 
na prática pedagógica e postura profissio-
nal dos docentes. Pesquisar, analisar e re-
fletir sobre essa alternativa pedagógica nos 
permitiu identificar os avanços alcançados 

pelos docentes e os passos futuros dessa 
modalidade de capacitação. Para isso, recor-
remos à fundamentação teórica ancorada à 
formação docente dos autores John Dewey, 
Bourdieu, Giroux, Paulo Freire, António Nó-
voa, entre outros. A pesquisa empírica foi 
realizada com dez docentes, que atuam nas 
classes da capital e do interior do Estado da 
Bahia, através de entrevistas semi-estrutu-
radas, análise documental e observação das 
capacidades, que forneceram subsídios rele-
vantes para responder à seguinte questão: 
Como os docentes vêem a continuidade da 
sua formação através da modalidade da ca-
pacitação presencial em serviço?

The universality of the access to a public 
school, in a short period of time, provoked the 
necessity of more teachers, who according to 
the institutional evaluations could not promote 
a qualified teaching. Because of this, the Go-
vernment of the state of Bahia implanted the 
Educate to Win Program. This program is com-
posed of six educational projects, but the most 
important one is the Project of Regularization 
of the School Fluxe from 5th to 8th grades in an 
attempt to correct the high level of distortion of 
age/grade and improve the quality of the public 
teaching trying to minimize and/or correct the 
mistakes of the bad professional graduation. It 
was necessary to adopt a program of continued 
learning to the teachers, so they can work and 
study at the same time. This analysis permit-
ted the elaboration of this work and its objec-
tive was identifying the possible changes that 
occured in the pedagogic practice and in the 
professional posture of the teachers. Searching, 
analyzing and reflecting about this pedagogic 
alternative permitted to identify the progress 
reached by the teachers and the next steps of 
this kind of learning. We went over the theo-
retical research based on the knowledge given 
by the authors John Dewey, Bourdieu, Giroux, 
Paulo Freire, António Nóvoa, among others. The 
empirical research was made with ten teachers 
that work with groups from the town and the 
country of Bahia, through semi-structured sur-
veys, documentary analysis and observation of 
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the learning, that provided supplementary in-
formation to answer this question: How do the 
teachers see the continuity of their graduation 
through the kind of learning presented nowa-
days?

Gisele Barros Soares (2005)

Políticas e práticas de inclusão na 
rede pública de ensino do Município 
de João Pessoa-PB 

Orientação: Prof. Doutor Otávio Machado 
Lopes Mendonça

O propósito de analisar os programas e 
práticas de inclusão escolar na rede públi-
ca de João Pessoa-PB é objecto desta Dis-
sertação, em face da importância da educa-
ção inclusiva para a conquista de direitos, 
esforços e exercício da cidadania, tendo 
como terreno fértil a escola, e, em parti-
cular, a rede regular de ensino. A questão 
é abordada objetivando a interacção entre 
educação regular e educação especial. Tra-
balhos como os de Pessotti (1984), Jannuzzi 
(1985), Bueno (1991), Mazzotta (1996) tra-
zem grandes contribuições para as pessoas 
com deficiências na história da sociedade 
brasileira. A partir da consideração desses 
aspectos, foram analisados os programas e 
práticas de educação inclusiva junto a esco-
las estaduais de João Pessoa, cujo percurso 
educacional inclui a experiência de portado-
res de necessidades especiais no ensino re-
gular. Nesse sentido, pretende-se, com este 
estudo, redefinir-se o papel da Educação 
Inclusiva com a finalidade de se promover 
uma reflexão sobre o caráter paralelo que 
ela sempre apresentou em relação à edu-
cação regular. Procurou-se, no decorrer do 
estudo, tentar constatar até que ponto as 
escolas públicas de João Pessoa estão obe-
decendo às Diretrizes Nacionais para inclu-
são de alunos com necessidades especiais. 
O universo da pesquisa foi constituído por 
escolas da rede estadual de João Pessoa. Os 
sujeitos escolhidos de forma intencional 

foram representantes de instituições que 
prestam atendimento aos portadores de ne-
cessidades especiais, bem como técnicos e 
professores de duas escolas do Município de 
João Pessoa, que desenvolvem a proposta de 
educação inclusiva. Dessa forma, a amostra 
selecionada representou um total de nove 
entrevistados. A análise de documentos, 
relatórios, artigos, leis, resoluções, dire-
trizes, livros e entrevista semi-estruturada 
compuseram os instrumentos para a cole-
ta de dados. Pretende-se que esta pesquisa 
contribua para a discussão do processo de 
inclusão de alunos com necessidades educa-
cionais especiais na rede regular de ensino. 
Preocupações com o nível de capacitação 
dos profissionais da educação regular e es-
pecial e a falta de investimentos nessa área 
são relevantes. No entanto, nem sempre tais 
inquietações levam à desejável implantação 
de programas educacionais inclusivos, que, 
muitas vezes, produzem mesmo o resulta-
do contrário: o eterno argumento de que 
é preciso, primeiro, prover-se financiamento 
e/ou capacitação, para, só então, se iniciarem 
as esforços pela inclusão, que acaba sendo 
usada para justificar e manter a situação de 
segregação. Os dados da pesquisa revelaram 
que os programas e práticas de Educação 
Inclusiva, implementados na rede publica 
estadual de ensino do Município de João 
Pessoa, estão longe do entendimento que se 
tem dessa problemática, uma vez que eles 
destacaram a contradição entre as leis e a 
prática profissional, o despreparo dos pro-
fessores e, particularmente, o amadorismo 
dos profissionais que lidam cotidianamente 
com a educação inclusiva. 

The purpose of analyzing the programs and 
practices of scholar inclusion at public network 
of Joõo Pessoa-PB, is the objective of this dis-
sertation, face to the importance of inclusive 
education to conquer rights, efforts and citi-
zenship exercise, having as fertile ground, the 
school, and particularly the regular network of 
teaching. The question is approached aiming 
at the interaction between regular education 




