
 

 

 

 
Resumo

Neste texto objetiva-se evidenciar as implicações do processo de ressignificação do conhecimento social relativo à educabilidade

da pessoa com deficiência na inter-rela- ção família, escola e gestores públicos da educação especial. Articula-se os resultados

de duas pesquisas que focalizaram as políticas de Educação Especial no Estado do Espírito Santo. A primeira pesquisa abordou

as relações entre as instituições especia- lizadas e a escola comum e ancorou-se na perspectiva de pesquisa do tipo etnográ-

fico. A segunda focalizou a formação continuada de gestores públicos de Educação Especial e assumiu os pressupostos da

pesquisa-ação colaborativo-crítica. Ambas utilizaram como instrumento de coleta de dados: questionário, entrevista semiestru-

turada, estudo de documentos e a dinâmica de grupo focal. Na análise dos dados, adotou-se os pressupostos da Sociologia

Figuracional elaborada por Norbert Elias, fundamentalmente, a noção de conhecimento e suas implicações no processo de dis-

tribuição de chances de poder nas inter-relações humanas. Os dados evidenciam que os conhecimentos relativos à inclusão

social, acessados de diferentes formas pelos participantes da pesquisa, assumem sentidos e significados que possibilitam a uns e

a outros questionarem situações que limitam o percurso formativo-educativo do aluno com deficiência. Conclui-se que, nas

sociedades recentes, as inter-relações dos pais e dos profissionais, balizadas pela ressignificação do conhecimento social sobre a

educabilidade das pessoas com deficiência, vêm produzindo outras necessidades emocionais nessas pessoas, nos seus

familiares e nos profissionais do ensino, movi- mentando a balança de poder nas suas inter-relações.
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