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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E
MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA - INTERFACE

NA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

Andréa Direne da Matta Castro
Leliana de Sousa Gauthier

A PESQUISA EM CONSTRUÇÃO

Este artigo traz uma reflexão a respeito da prática instituinte, no traba-
lho de coordenação pedagógica, segundo os pressupostos teórico-metodológicos
da Análise Institucional (AI) e a perspectiva da educação inclusiva, como objeto
de estudo. Tal reflexão integra o bojo de dados parciais da pesquisa Coordenação
Pedagógica: um estudo da educação inclusiva na perspectiva da análise institucional no
ensino médio, desenvolvido pelo grupo de pesquisa Saberes e Etnicidades vinculado
ao Programa de Mestrado em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e
Desenvolvimento Regional.

O propósito é subsidiar a discussão sobre a prática de coordenação peda-
gógica como elemento fundante para apoiar propostas de educação inclusiva
quando a relação entre sujeitos e coletividade encontra-se definida pela possibi-
lidade de reconstituição, reconfiguração de modalidades inovadoras de produ-
ção do conhecimento, cada vez mais acessível a um maior número de pessoas
em decorrência de novos delineamentos evidenciados pelas Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TIC).
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Ao questionarmos quais práticas a serem instituídas no trabalho de coor-
denação pedagógica orientam uma efetiva educação inclusiva, estamos especu-
lando acerca das implicações das práticas instituintes. Abordamos os pressupos-
tos teórico-metodológicos da AI, e os fundamentos da educação inclusiva acre-
ditando que é possível apreciar quais traços afetam o imaginário instituinte das
práticas educativas.

As reflexões que ora propomos são indicativos da vitalidade da proble-
mática de pesquisa: qual imaginário da prática educativa inclusiva se evidencia
no trabalho de coordenação pedagógica? Essa problemática implica em uma
hipótese inicial delineada no projeto de pesquisa que fundamenta as discussões
aqui desenvolvidas. Pressupõe-se que o imaginário institucional revela a tradi-
ção educativa.

O objetivo neste texto é refletir os pressupostos teórico-metodológicos
da AI e da Educação Inclusiva de modo a identificar os sentidos da concepção
da prática instituinte no trabalho de coordenação pedagógica.

O OBJETO DE ESTUDO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Na sociedade atual onde o conhecimento passa a ser considerado fator
relevante, cabe à coletividade mobilizar-se para a construção de ações e práticas
coletivas que envolvam múltiplos sujeitos, que articulem modos de fazer e apren-
der permanentes, entendendo e defendendo a necessidade e emergência da di-
mensão social do acesso à educação, ao conhecimento e as TIC como fatores
relevantes ao desenvolvimento social, humano e econômico.

A educação inclusiva tem como proposta fundamental o desafio de rom-
per com o preconceito no intuito de superar a anomia e emancipar os sujeitos
sociais, o que passa a ser um grande desafio para a educação, uma vez que,
pressupõe que a formação dos cidadãos envolva compreender e respeitar a rea-
lidade e limite de cada indivíduo, criando e ampliando a idéia de pertencimento
e de identidade coletiva consolidando a formação integral destes atores, histori-
camente excluídos e marginalizados.

Conforme assinala Lourau , cada organização, neste caso, de educação
produz uma cultura interna própria, instituindo ações e práticas que exprimem
os valores, crenças, conhecimentos e atitudes dos que nela atuam. (ARDOINO,
2003).
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A lógica instituída na educação é a lógica da exclusão, cabe ao trabalho
de coordenação pedagógica instituir uma ação que evidencie, na atuação dos
profissionais da educação, a construção de práticas que atendam à diversidade,
seja cultural, étnica, de gênero, socioeconômica, psicológica ou físico-sensorial.

A prática excludente, institucionalizada, não atende às necessidades e
demandas da sociedade contemporânea marcada pela possibilidade
comunicacional e, potencializada com a revolução digital e dos meios
tecnológicos.

A interface metodológica da AI surge como uma pista para fomentar a
auto-análise e a auto-gestão de modo que possa desencadear processos de hetero-
análise e hetero-gestão, conforme aponta seu fundador Lourau na possibilidade
de construir um ambiente de aprofundamento sobre as relações entre inclusão e
educação, igualdade e diferença, na sua complexidade de modo a levar o coleti-
vo social da escola ao exercício crítico, de questionamento e reflexão sobre seu
papel como agente da inclusão sócio-cultural de todos os alunos. (ARDOINO,
2003)

Educação inclusiva aqui compreendida, no sentido de atar o indivíduo a
um coletivo, conforme assinala Lévy (2000), ressaltando a necessidade de am-
pliar o acesso à educação e, potencializá-la a partir dos benefícios que as TIC
podem proporcionar ao cidadão considerado excluído.

Nesta esperança, a proposta de educação inclusiva é concebida como uma
alternativa para promover, por meio da educação, a conscientização do valor
positivo da diversidade cultural que possa favorecer o bem-estar das pessoas; a
redução das desigualdades sociais e transformar-se num verdadeiro canal de
mobilidade social; a educação inclusiva cumpre seu papel na medida em que as
pessoas tenham mais do que simples acesso à escola, mas, que possam, princi-
palmente, desenvolver-se de modo pleno e aprender continuamente.

É nesta ótica que compreendemos a educação como condição para o
desencadeamento de conhecimento, habilidades e competências, especialmen-
te, pela possibilidade de permitir a emancipação do homem, em resposta ao
modelo autoritário de desenvolvimento que tem levado à anomia e à total falta
de perspectiva das populações menos favorecidas.

O termo educação é aqui entendido não apenas como sinônimo de
escolarização, sobretudo, como ação socializadora cujas orientações possam ser
definidas e desenhadas de forma que seja capaz de envolver e transformar a
sociedade.
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Neste sentido o trabalho de coordenação pedagógica deverá mediar uma
educação para o desenvolvimento social, político, cultural e, também econômi-
co, que represente espaço de emancipação, de transformação e de esperança,
que ultrapasse a sua dimensão de mera transmissora de conteúdos e, conforme
Freire (1996), que não se limite e a transferir conhecimentos, mas, sobretudo,
permita a construção do conhecimento e a convicção de que a mudança é possí-
vel.

A expressão Coordenação Pedagógica é percebida a partir dessa concep-
ção como interface de mediação das relações e mudança da escola, segundo
Vasconcellos (2002, p. 89), e para quem

O coordenador, ao mesmo tempo em que acolhe e engendra,

deve ser questionador, desequilibrador, provocador, animando e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do gru-

po; tem, portanto, um papel importante na formação dos edu-

cadores, ajudando a elevar a consciência [...].

Embora não seja determinante ou garantidor de desenvolvimento, é pre-
ciso considerar que as qualidades das relações e inter-relações sociais (capital
social) potencializam o processo de desenvolvimento, se considerarmos que, atra-
vés da mobilização de forças sociais, solidária e inteligentemente torna-se possí-
vel modificar a sociedade, retirando-a do estado de anomia de modo a transfor-
mar os cidadãos em sujeitos autônomos do desenvolvimento.

Cabe o resgate de uma educação, como ação estratégica, que tenha como
motor a formação, a mobilização e a construção coletiva da consciência crítica e
participativa dos sujeitos, para que se tornem atores do seu próprio desenvolvi-
mento.

Acreditamos que o marco significativo da Educação Inclusiva não se dá,
apenas, pela incorporação dos modernos recursos tecnológicos, mas, sobretudo,
por uma efetiva contribuição na distribuição e expansão da educação.

Cabe lidar com as diversidades, no sentido de resgate dos princípios de
uma educação para a formação e o desenvolvimento integral do homem, que
vislumbre um futuro promissor para a humanidade, que seja contextualizado,
que estimule o desenvolvimento de cidadãos críticos, criativos, atuantes com
plena consciência dos seus direitos e deveres, conforme apontam Lastres,
Cassiolato e Arroio (2005).
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A metodologia da AI pode representar significativa contribuição neste
processo pela possibilidade de fomentar a auto-análise e auto-gestão, sobretu-
do, pela possibilidade de aumentar o grau de participação e de integração de
todos os atores.

Autoanálise e autogestão sob o ponto de vista de Baremblitt (1992) que
significam a produção de um saber, do conhecimento acerca de seus problemas,
de suas condições de vida, suas necessidades, demandas etc., e também de seus
recursos.

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA ANÁLISE
INSTITUCIONAL

Instituição representa o conjunto de práticas que formam uma rede sim-
bólica, socialmente sancionada e materializada nos coletivos sociais, onde a par-
tir dos processos de autoanálise e autogestão, a AI permite o posicionamento do
ator social diante do instituído.

A proposta da análise institucional é que, criticamente o coletivo social
possa propor e articular novos instituintes num processo dinâmico, crítico e
consciente, condizente com a nova realidade organizacional de reflexão e parti-
lha de conhecimentos e ideias com a expectativa de promover uma nova cultura
da organização.

A análise institucional é uma corrente metodológica de origem france-
sa, cujo método de abordagem é de intervenção e consiste em analisar as
relações e instâncias individuais e coletivas, que se estabelecem no seio das
organizações.

Neste contexto a AI se orienta como agente de transformação que leva o
coletivo social a analisar os sentidos cristalizados e instituídos de modo a instau-
rar a auto-análise e auto-gestão buscando desencadear novos instituintes.

Segundo Altoé (2004), para René Lourau, representante da corrente fran-
cesa da AI, as manifestações de não-conformidade são elas mesmas reveladoras
da natureza do instituído, o que ele denomina de analisador. Neste caso, a edu-
cação inclusiva representa o analisador que revela a prática instituída e pressu-
põe que, a partir do trabalho de coordenação pedagógica é possível perscrutar
novos instituintes na compreensão de uma nova educação inclusiva.

A originalidade desse método de intervenção, isto é, a AI, consiste no
fato de que o analista, seja, o pesquisador, não é exterior aos grupos, popula-
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ções, organizações, enfim coletividades estudadas. Sua função é provocar e mo-
bilizar todos os atores, para uma ação transformadora da realidade.

A função da AI aqui proposta é, sobretudo, provocar e mobilizar todos os
atores, para uma ação-reflexão transformadora, entendendo que a implantação
e implementação de propostas de educação inclusiva não poderão ser viabilizadas
sem maiores mudanças nas abordagens cultural, de gerenciamento pedagógico
e, na estrutura organizacional da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem a pretensão de simplificar a complexa questão que envolve a educa-
ção inclusiva, partimos da premissa de que o trabalho de coordenação pedagó-
gica, a partir dos pressupostos metodológicos da AI, pode ser uma pista para o
incremento de ações e propostas de uma educação inclusiva, em longo prazo.

Considerando que essas questões envolvem mudança de hábitos, costu-
mes, conhecimentos, valores, habilidades, criatividade e competências, elemen-
tos que podem ser potencializados na ação coletiva, vislumbramos uma forma-
ção para a autonomia, a partir de uma prática educadora que possibilite a eman-
cipação dos sujeitos, atores sociais, que historicamente se viram conduzidos à
anomia, num total processo de exclusão.

A proposta é que a educação, nesta dimensão, pode ser o diferencial na
formação de sujeitos preparados não apenas para colaborar, mas, sobretudo ca-
paz de propor ações de desenvolvimento condizentes com as necessidades e
realidade em que vive.

Compete, ainda, considerar que há um limite tênue entre uma proposta
efetivamente coletiva – que envolve verdadeiramente toda a equipe de todos os
setores e esferas da organização – e uma ação impositiva onde não se considera
o tempo, características e particularidades de cada equipe e indivíduos, uma vez
que proposta de Educação Inclusiva pressupõe sensibilização, adaptação, ama-
durecimento e a adesão efetiva de todos.
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