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Epígrafe 
 
A ESCOLA 

 

Escola é... 

o lugar onde se faz amigos, 

não se trata só de prédios, salas, quadros, 
programas, 

horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente, 

gente que trabalha, que estuda, 

que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

o coordenador é gente, o professor é gente,  

o aluno é gente, 

cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

na medida em que cada um 

se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os 
lados”. 

Nada de conviver com as pessoas e depois 
descobrir 

que não tem amizade a ninguém, 

nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é 
só trabalhar, 

é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora, é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, 

ser feliz. 

Paulo Freire 
 



 IV

Dedicatória 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com intuito de colaborar com novos saberes, 
dedico este estudo não só às pessoas 
envolvidas no trabalho junto aos alunos com 
necessidades educacionais especiais, mas a 
todos aqueles que se apresentam com o 
compromisso de lidar com a diversidade, 
respeitando as diferenças. 

Dedico, ainda, aos que me deram forças para 
prosseguir a caminhada, acreditando e 
colaborando para a execução deste trabalho, 
que é, acima de tudo, a concretização de um 
projeto de vida pessoal. 

 



 V

Agradecimentos 

 

A DEUS, que me concedeu saúde e determinação para buscar o conhecimento e 

a sabedoria.  

À minha orientadora, a professora Dra. Teresa Cristina Siqueira Cerqueira, 

obrigada por ter me recebido como sua aluna, dando-me condições e auxiliando-me na 

elaboração/ execução deste estudo.  

A todos os professores do programa de Pós-Graduação da Universidade de 

Brasília/UnB, com especial carinho à Profª. Dra. Inês Maria, que acreditou em mim - 

ainda quando eu era apenas aluna especial - e me contagiou com a sua vibração, 

sempre me motivando a prosseguir em busca de novos saberes. 

À professora Dra. Amaralina, pela extrema colaboração desde o projeto inicial, 

adicionando imprescindíveis conhecimentos para a composição deste estudo. Meus 

sinceros agradecimentos pelos momentos de aprendizado. 

À professora Dra. Diva, pela atenção dispensada, disponibilidade em contribuir e 

por partilhar suas experiências.   

Ao meu querido esposo, Laurindo Júnior, aquele que sempre me deu forças para 

prosseguir, ajudando-me em tudo que necessitei ao longo desta caminhada. Obrigada 

por tudo! 

Aos meus filhos amados, Daniele e Vinícius, que por várias vezes precisaram 

abrir mão da minha presença, sempre compreendendo o motivo da minha ausência 

nunca deixando de incentivar-me neste desafio. 

À minha querida e tão admirada mãe, Cibeli Mariza, por sempre ter acreditado em 

mim e me ter feito pensar positivamente ante as adversidades. 

A todos os meus parentes, pelo incentivo e expressões de desejos de vitória em 

mais esta conquista pessoal. 

À ‘Nina bebê’, nossa cachorrinha linda, que me fez companhia nas madrugadas 

solitárias e me permitia conversar para relaxar. 

Aos meus amigos e companheiros de trabalho, meus sinceros agradecimentos, 

em especial, às colegas Margareth e Ilza, à diretora Karla (que me concedeu a liberação 



 VI

da licença prêmio para elaboração do relatório final deste estudo) e a toda equipe diretiva 

da Escola Classe 01 de Taguatinga/DF, pelo apoio sempre presente.  

Às minhas colegas Isabel, Suze Sabino, Graça e tantas outras que contribuíram 

com o empréstimo de materiais, sugestões e opiniões que só engrandeceram este 

trabalho. 

Às colegas do curso de Mestrado em Educação da Universidade de Brasília/UnB, 

que participaram de muitos momentos de luta, intimidades e cumplicidade. 

Por fim, a todos aqueles que se fizeram amigos e estiveram presentes nesta 

caminhada e, por vezes, me escutaram e prestaram seu devido apoio em momentos 

difíceis. 

Em particular, à ‘minha pesquisa’: obrigada ‘amiga’, por tantos conhecimentos! Só 

mesmo a sua existência me permitiria trilhar caminhos antes inimagináveis, hoje ‘tão 

lugar comum’. Não foram tão simples e tão amáveis os nossos momentos juntas, mas, 

você sempre se colocou firme diante de mim e me fez perceber que era importante 

executá-la. Acredito que você é a representação do pouco que somos - nossos 

conhecimentos, emoções, lutas... Nossa inquietação em termos que nos enquadrar aos 

‘padrões’ exigidos.  

Li algo muito bonito certa vez, e quero dizê-lo agora a ti: “Você, dissertação, só é 

frente porque têm-nos como verso. És a frente que mostramos de um pouco do nosso 

saber, porque somos frente e verso”. 

Hoje, é com prazer, satisfação, realização e sensação de dever cumprido que me 

despeço de ti. Agora vá! Siga seu caminho. Faça frente às lutas e aos ideais que 

sonhamos juntas. Seja prudente e cautelosa, mas, mostre o quanto é guerreira e 

determinada nas suas idéias e compromissos. Não lhe dou adeus, somente um até logo! 

E agradeço a ti companheira por ter me deixado a sua “voz sábia” ecoando em 

meus ouvidos: “Quanto mais se conhece algo mais se percebe que ainda há muito que 

conhecê-lo!” 

 



 VII

RESUMO 

 

A Educação Inclusiva é um processo em evolução e tem sido motivo de muitas 
discussões e estudos. A despeito das inúmeras discussões, os alunos com necessidades 
educacionais especiais ainda sofrem com a estigmatização que pode derivar, também, do 
professor em relação às idéias preexistentes, de sua experiência profissional e/ou suas 
representações sociais. Deste modo, este estudo buscou analisar as representações 
sociais de professores que atuam em escolas inclusivas da rede pública de ensino acerca 
do aluno com necessidades educacionais especiais (ANEEs), visando identificar o 
significado dessas representações para o processo de inclusão escolar. Participaram do 
estudo trinta e oito professores do Ensino Fundamental que atendem alunos com 
necessidades educacionais especiais em escolas públicas da cidade de Taguatinga/DF. 
Os procedimentos e instrumentos utilizados para a investigação do objeto de estudo 
foram concretizados em duas etapas: a 1ª etapa correspondeu à aplicação do 
questionário, composto por 20 perguntas (fechadas e semi-abertas). Esse instrumento foi 
aplicado a trinta e oito professores, com o objetivo de identificar as imagens, idéias e 
representações sociais sobre os alunos com necessidades educacionais especiais. Os 
dados obtidos nesta fase foram apresentados em forma de gráficos e tabelas. A 
discussão dos resultados deu-se mediante a análise do conteúdo. A 2ª etapa consistiu 
nas entrevistas episódicas realizadas com sete professoras participantes da 1ª etapa. Os 
dados nesta fase possibilitaram um aprofundamento da análise do conteúdo das falas, 
permitindo identificar os significados das representações sociais sobre o objeto de 
estudo. Assim sendo, esta pesquisa se caracteriza por ser qualitativa, de cunho 
exploratório, pautada no aporte teórico das representações sociais. A importância de se 
recorrer a ‘Teoria das representações sociais’ se deu, sobretudo, para conhecer as 
impressões que os professores têm sobre os alunos com necessidades educacionais 
especiais, buscando um maior conhecimento quanto aos seus sentimentos, dificuldades, 
ansiedades e representações que possam dificultar ou facilitar seu desempenho 
profissional diante da proposta inclusiva. Nos resultados obtidos, constatou-se que as 
representações sociais acerca do objeto de estudo apresentam-se de forma diversificada, 
revelando a necessidade de redimensionamento de ações pedagógicas, profissionais e 
estruturais. Identificou-se que as representações sociais dos professores participantes 
desta pesquisa, sobre os alunos com necessidades educacionais especiais, estão aliadas 
às crenças, às convenções e à tradição que ao longo da história e da cultura educacional 
vem reforçando a imagem do aluno com necessidades educacionais especiais, associada 
à concepção de deficiência e de aluno que foge ao ‘padrão’. 

 

Palavras-chave: Representações sociais; Educação inclusiva; Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais (ANEEs); Professor. 
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Abstract 

 

The Inclusive Education is a process under development, and has been subject of much 
discussion and studies. Despite off the innumerous discussions, students with special 
educational needs still suffer stigmatization, which can also arise from their teachers, 
related to previous ideas, from their professional experiences and/or from their social 
representations. This study tried to analyze the social representations of teachers working 
at inclusive schools in the public system, regarding students with special educational 
needs, aiming to identify the meaning of these representations in the inclusion process. 
The study was held with thirty-eight elementary education teachers that assist students 
with special educational needs at public schools, in the city of Taguatinga/DF. The 
procedures and instruments used to investigate the object of study happened in two 
stages. The first stage corresponded to the application of a questionnaire, consisting of 20 
objective and semi-subjective queries. It was applied to the thirty-eight teachers, in an 
effort to identify the images, ideas and social representations about students with special 
educational needs. Data obtained in this phase are presented in graphs and tables and 
the discussion of the results was made by the content analysis. At the second stage, 
periodic interviews were performed with seven teachers who participated in the first stage. 
Data in this phase enabled the deepening of the content analysis of the sayings, allowing 
identify the meanings of the social representations about the study’s object. This research 
is characterized by its qualitative and exploratory nature, based on the theoretical support 
of social representations. The value of appealing to this ‘Theory of social representations’ 
is noticed when acknowledging the teacher’s impressions about “special” students, 
searching a larger understanding of their feelings, difficulties, anxieties and 
representations that may facilitate or interfere in his professional performance acting in the 
inclusion perspective. Based on the results, it was evidenced that the social 
representations about the object of study are presented in diverse ways and reveal that 
there is a need of redimensioning the pedagogical, personal and structural actions. It was 
identified that social representations of teachers who participated from this research are 
connected to beliefs, convictions and to the tradition that along the history and the 
educational culture is amplifying the image of the students with special educational needs 
associated to the conception of deficiency and of out of pattern students. 

 

Key words: Social representations; Inclusive education; Students with Special 
Educational Needs (SSENs); Teacher. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A proposta deste estudo é oportunizar uma reflexão crítica sobre a Educação na 
perspectiva da inclusão, enfatizando a necessidade de rever conceitos, crenças, 
convenções e representações que, ao longo dos anos, vêm sendo construídas e 
cristalizadas no contexto escolar. 

Para tanto, buscou-se como objetivo analisar as representações sociais entre 
professores do ensino fundamental, de cinco escolas inclusivas da rede pública de 
ensino, sobre o aluno com necessidades educacionais especiais (ANEEs), identificando o 
significado destas representações para o processo de inclusão escolar. 

Apesar da temática abordada neste estudo estar relacionada à educação, ela não 
diz respeito somente àqueles que estão atuando nesta área ou trabalham no ambiente 
escolar, mas diz respeito a toda a sociedade, uma vez que, pensar em inclusão nos 
remete à idéia da diversidade de sujeitos que se encontram excluídos socialmente. Deste 
modo, nós, enquanto cidadãos, não podemos ficar alheios ou simplesmente fecharmos 
os olhos para esta realidade que nos cerca. 

Diante das considerações acima, este estudo convida-nos para o desafio de se 
olhar com olhos límpidos e atentos a diversidade dos sujeitos que se encontram no 
contexto escolar, almejando estimular alguma contribuição para a efetivação de uma 
educação de qualidade para ‘todos’ e que, por conseguinte, forme cidadãos participantes 
de uma sociedade mais justa e mais igualitária. 

O desafio está posto e não temos como voltar no tempo. A herança recebida da 
prática científica tornou-nos cegos à complexidade, às multiplicidades, dentro e fora da escola. 
Neste sentido, não podemos negar que as idéias inclusivas têm o poder de dar clareza a esse 
olhar viciado e virar as escolas do avesso! (MANTOAN, 2003). 

O interesse pelo objeto de estudo surgiu das práticas cotidianas do trabalho 
desenvolvido como pedagoga de uma Equipe de Atendimento e Apoio à Aprendizagem1 
da rede pública de ensino do Distrito Federal (DF). Uma das atribuições deste cargo, o 
qual ocupo há sete anos, é promover ações que viabilizem a inclusão do aluno com 
necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, vários setores da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) passaram por reformulações para 
implantar o ‘paradigma inclusivo nas escolas públicas do DF’, o qual visa à inclusão de 

                                       
1 É um serviço especializado oferecido pela SEE/DF desde 1968, que ao longo dos anos vem 
sofrendo reestruturação. Essa Equipe funciona em pólos compostos por pedagogos e psicólogos. 
Esse serviço de apoio visa o atendimento em caráter preventivo de alunos do ensino regular e 
avaliação diagnóstica de ANEEs. 



 17

alunos com necessidades educacionais especiais no contexto da escola regular2 de 
ensino. 

Tal período de transição foi marcado por inquietações, incertezas e muitas 

discussões sobre a inclusão escolar, pois, anteriormente, os alunos com necessidades 

educacionais especiais eram atendidos, no aspecto acadêmico, em escolas 

especializadas, em Centros de Ensino Especial (CEE), e por professores capacitados 

que manifestavam o desejo de estar com estes alunos. A partir do movimento mundial 

pró-inclusão, essa realidade passou a ser repensada e discutida em âmbito internacional. 

Diante disso, muitos professores demonstraram insatisfação e angústia com a 

chegada de alunos com necessidades educacionais especiais à escola regular para 

freqüentar turmas de classes comuns. Ao participar de reuniões e debates sobre esta 

questão, foi possível ouvir desabafos constantes dos professores, podendo-se resumir o 

discurso de muitos deles do seguinte modo: 

“Eu, professor (a), não fui preparada para atender esse menino (a)”.  

“A inclusão é muito bonita na teoria, mas na prática...” 

“Eu não fui preparada para trabalhar com ‘deficientes’; esses alunos têm 
que ficar no ensino especial, pois, eles não aprendem como os outros 
‘normais’.” 

 

Ao ouvir tais considerações, avaliou-se que, além da queixa quanto à falta de 

capacitação profissional, aspectos peculiares como rótulos, preconceitos e discriminação 

encontravam-se presentes nas falas dos professores. No intuito de compreender o quanto as 

queixas e as angústias dos professores frente à inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais estavam relacionadas às crenças, às convenções e/ou suas 

representações, é que se partiu para realização do presente estudo. 

Desta forma, esse se encontra assim dividido: 

• Introdução: ‘A inclusão como um novo Paradigma Educacional’ – situa o leitor na 

discussão a respeito da Educação numa perspectiva inclusiva e as contribuições da 

Teoria das Representações Sociais para abordagem do assunto. 

                                       
2 O significado do termo “regular” é encontrado no Parecer CNE/CEB nº. 11/00 (pág. 132, das 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos): “Vale lembrar que o conceito 
de regular é polivalente e pode se prestar a ambigüidades. Regular é, em primeiro lugar, o que 
está ‘su blege’, isto é, sob o estabelecido em uma ordem jurídica e conforme a mesma. Mas a 
linguagem cotidiana o expressa no sentido de caminho mais comum. Seu antônimo é irregular e 
pode ser compreendido como ilegal ou também como descontínuo. Mas, em termos jurídico-
educacionais, regular tem como oposto o termo livre. Nesse caso, livres são os estabelecimentos 
que oferecem educação ou ensino fora da Lei de Diretrizes e Bases. É o caso, por exemplo, de 
escolas de língua estrangeira”. 
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• Capítulo I: ‘A Teoria das Representações Sociais’ – destaca os aspectos 

históricos, os princípios e as discussões que estruturam tal teoria, buscando 

argumentos nas idéias originais de seu precursor, Moscovici (1961) e de seus 

colaboradores. 

• Capítulo II: ‘Inclusão Escolar’ – apresenta as bases filosóficas e legais, a evolução 

do pensamento educacional inclusivo, as interlocuções de autores que discorrem 

sobre a questão considerando os limites e as possibilidades desta proposta. 

• Capítulo III: ‘Metodologia’ – descreve a abordagem Metodológica utilizada para a 

realização desta pesquisa, de natureza qualitativa de cunho exploratório, apoiada 

nos aportes teóricos das Representações Sociais. 

• Capítulo IV: ‘Análise e Discussão dos Dados’ – demonstra as análises e as 

discussões dos resultados encontrados, identificando as representações sociais 

manifestadas pelos professores que atuam em escolas inclusivas da rede pública 

de ensino da cidade de Taguatinga/DF, sobre os alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

• Capítulo V: ‘Considerações Finais’ – expõe as conclusões dos resultados 

encontrados na pesquisa, as implicações pedagógicas, as sugestões de temas 

para estudos futuros e algumas reflexões ainda latentes. 

 



 19

INTRODUÇÃO 
 

Quando não se pode voltar, só devemos ficar 
preocupados com a melhor forma de seguir em 
frente. 

Paulo Coelho 
 

No campo da educação, o paradigma da inclusão tem como proposta ações 

transformadoras que redimensionam o fazer pedagógico, buscando valorizar o trabalho 

coletivo, o papel do professor, a singularidade do aluno com necessidades educacionais 

especiais e a reconstrução do espaço educativo numa perspectiva inclusiva. Com isso, o 

objetivo de tais ações é garantir o acesso à educação, a melhoria das condições de 

aprendizagem e a participação de ‘todos os alunos’ em todas as modalidades, níveis e 

etapas de ensino. Este conceito envolve um repensar radical da política e da prática 

educativa (MITTLER, 2003). 

Esse novo paradigma passou a ser discutido e implantado, principalmente, a partir 

da Assembléia Mundial sob o patrocínio da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizada em junho de 1994, na cidade de 

Salamanca - Espanha, com representantes de noventa e dois países e de vinte e cinco 

organizações internacionais, reunidos para discutir o processo de inclusão escolar 

(SILVA, 2004). 

O movimento de inclusão começou a ser difundido por volta de 1985 nos países 

mais desenvolvidos. Em 1990, passou a ganhar força também nos países em 

desenvolvimento, e a partir dos primeiros dez anos do século XXI, envolveu quase todos 

os países na discussão das idéias inclusivas, as quais se fundamentam no princípio da 

atenção à diversidade e uma educação de qualidade para todos.  

No Brasil, as três últimas décadas marcaram o movimento de inclusão com 

inúmeras transformações, desde o que se refere aos aspectos legais, quanto ao 

atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais. A educação inclusiva 

no cenário brasileiro se consolida por meio de uma política educacional apresentada no 

documento ‘Política Nacional de Educação Especial’. 

No ano de 2000, as idéias inclusivas repercutiram e ganharam força no âmbito de 

todo o Distrito Federal, dando seguimento às inúmeras ações de cunho estrutural e 

pedagógico, como forma de implantar, na maioria das escolas, os ideais que 

preconizavam o paradigma educacional inclusivo. Esta nova tendência educacional 
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inclusiva busca romper com a discriminação dessas pessoas, de modo, que elas possam 

ter suas peculiaridades e diferenças respeitadas (OLIVEIRA, 2005). 

Valorizar as peculiaridades de cada aluno, atender a todos na escola, 

incorporando a diversidade, sem nenhum tipo de distinção, é a discussão que norteia a 

inclusão. Tal discussão nunca esteve tão presente no dia-a-dia da educação. Porém, não 

se trata apenas de se admitir a matrícula de um aluno dito ‘especial’ para se evidenciar 

que esta ou aquela escola é inclusiva. É preciso oferecer condições para a 

aprendizagem; adotar práticas criativas em sala de aula, adaptar o projeto político-

pedagógico, rever posturas e construir uma nova filosofia educativa (Revista Nova 

Escola, Set./2003). 

A idéia de inclusão, de acordo com Martinez (2005), implica em criar condições de 

aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos. No entanto, é preciso 

inicialmente refletir sobre as concepções e representações vigentes no contexto escolar a 

respeito da inclusão e de quem é o aluno a ser incluído. 

Apesar das inúmeras discussões sobre tal temática, os alunos com necessidades 

educacionais especiais (ANEEs) ainda sofrem com a discriminação, com os rótulos, com os 

preconceitos e/ou representações sociais pré-existentes que o circundam no contexto escolar.  

Abramowicz e Oliveira (2006) consideram que os professores foram formados para 

lidar com um aluno “ideal”, hipotético. Ao se deparar com algo não familiar, sentem-se 

inseguros e despreparados, criando representações. 

Assim sendo, cabe o questionamento: por que se cria/criamos Representações 

Sociais? A tal questão, Moscovici (2005, p.54) nos esclarece que: “(...) a finalidade de 

todas as representações sociais é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não-

familiaridade”. Então, com a elaboração das representações sociais, transformamos o 

novo, o desconhecido, em algo familiar. O familiar é, para nós, o conhecido, a 

confirmação de nossas crenças, enquanto que o não familiar intriga e gera desconforto. 

Assim, “o ato de re-apresentação é um meio de transformar o que nos perturba, o que 

ameaça nosso universo, do exterior, do longínquo para o próximo” (MOSCOVICI, 2005, 

p.56-57). 

Entretanto, representar algo não é somente reproduzi-lo. Não somos apenas 

seres automatizados, nem estamos num vazio social; partilhamos este mundo de objetos, 

pessoas, acontecimentos ou idéias com os outros, o que nos serve como um apoio. 

Partindo desta perspectiva, é possível pensar as Representações Sociais como 

fenômeno que possui um caráter dinâmico. Elas são formas de conhecimento da vida 
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cotidiana, que servem tanto para os indivíduos compreender o mundo quanto para se 

comunicarem. 

Propor uma discussão sobre a educação numa perspectiva inclusiva focando as 

representações sociais nos possibilita conhecer não só o que os sujeitos pensam, mas, 

como eles pensam a realidade que os cercam, e entender como eles constroem ‘um 

certo saber’ e se posicionam segundo ele. 

As representações, por fazerem parte da vida de um grupo e terem seus 

significados compartilhados, servem de amálgama para a identidade grupal. No entanto, 

elas podem em alguns momentos, gerar conflitos entre perspectivas diferenciadas sobre 

um mesmo objeto, mas sempre servem de guia para ações e trocas cotidianas para 

quem as produziu (ALMEIDA, 2001). 

Segundo Farina e Franco (2007, p.11), o cotidiano pode ser definido como “uma 

estrutura orientadora que norteia a vida e mostra os objetivos a serem seguidos, (...) 

sendo um referencial importante, que mostra ao homem por onde andar, como andar, e 

para que andar”. Para estes autores, a vida sem tal suporte poderia parecer um salto mortal 

e sem significado. 

Observando o cotidiano escolar, pôde-se perceber uma desarmonia na 

construção do paradigma inclusivo. De um lado, encontram-se os especialistas ou 

representantes de um saber científico, responsáveis por difundir as propostas inclusivas. 

Na outra ponta, os professores, coordenadores, diretores, detentores de um saber 

prático, como executores dessas propostas. O fato é que entre esses dois universos de 

saberes, há um descompasso quanto a definir objetivos e orientar ações no contexto da 

escola inclusiva (SILVA, 2004). 

É importante considerar e compreender as necessidades que a realidade 

cotidiana impõe aos professores de modo geral, de modo a perceber as condições reais 

que delimitam a sua vida pessoal e profissional. Buscar uma visão realista pautada nas 

experiências vividas permite-nos ter uma visão mais ampla da ação docente, visando à 

discussão de alternativas mais eficientes de intervenção, inclusive na formação de 

professores para atuar junto aos alunos com necessidades educacionais especiais e 

promover uma educação de qualidade. 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos sobre inclusão e fracasso escolar. Eles 

revelam a necessidade de se transpor alguns obstáculos para consolidar a política 

educacional inclusiva, tais como: falta de recursos, despreparo dos educadores, práticas 

pedagógicas inadequadas, necessidade de reestruturação do ambiente da escola, 

quebra de preconceito com a deficiência, parceria entre comunidade e escola, adequação 
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do currículo, dentre outros. Tais fatores foram levantados por pesquisadores ao 

identificarem as representações e concepções de professores, pais e alunos sobre as 

barreiras do processo inclusivo e fracasso escolar (BORGES, 2002; REZENDE, 2006; 

SILVA, 2002; MONTE, 2006; NUNES, 1998, BERNARDES, 2003). 

Monte (2006), nas conclusões do seu estudo sobre as “Concepções e Perspectivas 

de Educadoras de Creches”, comenta que as educadoras, em geral, estabelecem uma 

associação simplista aos conceitos de ‘educação inclusiva’, ‘inclusão escolar’ e 

‘necessidades educacionais especiais’, os quais estão relacionados à idéia de deficiência, e 

não à diversidade. A autora explica tal constatação ocorreu apesar dos termos ‘Direitos 

Humanos’ e ‘Diversidade’ terem sido recorrentes em suas falas. Portanto, é fundamental 

discutir mais sobre o assunto. 

Deste modo, vale salientar que a inclusão é um processo. Não existe uma receita 

pronta. A perspectiva de uma educação inclusiva não se faz na ânsia do imediatismo do 

“aqui e agora”; não se efetiva tão somente por normas, regras e legislações. A inclusiva 

só pode ser construída num ambiente de diálogo, reflexões e desejo de direcionar 

práticas para o combate a exclusão. 

Por esta razão, torna-se necessário a realização de pesquisas para compreender 

quais as questões que podem contribuir de modo favorável à construção do paradigma 

inclusivo no contexto escolar. 

Ante o exposto, acredita-se que a Teoria das Representações Sociais contribui 

para este estudo na medida em que nos ‘convida’ a pensar os objetos, as pessoas e os 

acontecimentos como ‘objetos de representação’, os quais configuram conhecimentos 

construídos e partilhados socialmente pelo grupo, fato que nos leva a compreender como 

os mecanismos sociais agem sobre o processo educativo e influenciam seus resultados, 

tornando possível também apreender as atitudes e comportamentos dos sujeitos nas 

relações que se estabelecem no ato educativo. 

Para o auxílio nas discussões sobre a temática inclusiva apresentam-se algumas 

questões a seguir: 

• Quais as representações de “inclusão escolar” para os professores que atuam em 

escolas inclusivas na rede pública? 

• Quais as representações de “aluno com necessidades educacionais especiais” 

para esses professores? 

• Os professores que atuam em escolas inclusivas da rede pública consideram a 

inclusão escolar viável? 
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A fim de responder tais questões, traçou-se o seguinte objetivo geral deste 

estudo:  

• Analisar as representações sociais de professores de escolas inclusivas da rede 

pública de Taguatinga-DF sobre o aluno com necessidades educacionais 

especiais, identificando o significado destas representações para o processo de 

inclusão escolar. 

 

Como objetivos específicos, têm-se: 

• Levantar as representações sociais de professores da rede pública que atuam em 

escolas inclusivas, acerca da inclusão escolar; 

• Identificar as representações sociais de professores da rede pública que atuam 

em escolas inclusivas, sobre o aluno com necessidades educacionais especiais; 

• Verificar se os professores de escolas inclusivas da rede pública de 

Taguatinga/DF consideram a inclusão escolar viável. 
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CAPÍTULO I – TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

1.1 Origem da Teoria das Representações Sociais 
A grande ‘novidade’ desta teoria, de acordo com Costa e Almeida (1999), não está 

no reconhecimento da interação entre indivíduo e meio. Para Moscovici (1976), importava 

entender o dinamismo dessa relação, ou seja, como o social interfere na elaboração das 

representações sociais dos indivíduos e como estas interferem na elaboração das 

representações sociais do grupo que a pertencem, uma vez que a representação é uma 

construção do indivíduo, mas, sua origem é social e seu destino também é social. 

Serge Moscovici, no início da década de 60, com sua obra ‘La Psychanalyse, Son 

Image it Son Public’3, publicada na França, trouxe a matriz da Teoria apresentando a 

proposta de estudar a Representação Social da Psicanálise. 

Os estudos sobre o tema tiveram início com a idéia de “representação coletiva” 

introduzida por Durkheim4, que num esforço para estabelecer a sociologia como uma 

ciência autônoma, trouxe a proposta de designar a especificidade do pensamento social 

em relação ao pensamento individual (COSTA E ALMEIDA, 1999). 

De acordo com Gerard Duveen, na introdução à obra de Moscovici: 

“Toda sua sociologia é ela própria, consistentemente orientada àquilo 
que faz com que as sociedades se mantenham coesas, isto é, às forças 
e estruturas que podem conservar, ou preservar, o todo contra qualquer 
fragmentação ou desintegração. É dentro desta perspectiva que as 
representações coletivas assumem sua significância sociológica para 
Durkheim; seu poder de obrigar ajuda a integrar e a conservar a 
sociedade. De fato, é em parte essa capacidade de manter e conservar o 
todo social que dá às representações coletivas seu caráter sagrado na 
discussão de Durkheim (...)” (DUVEEN apud MOSCOVICI, 2005, p.14). 

 

 

 

 

                                       
3 A Psicanálise, sua imagem e seu público. 
4 Durkehim (1995, p. XXVI) faz a distinção entre representações individuais e coletivas no livro: As 
regras do método sociológico, da seguinte forma: “Parece-nos inteiramente evidente que a matéria 
da vida social não é possível de se explicar por fatores puramente psicológicos, isto é, por estados 
individuais de consciência. Com efeito, o que as representações coletivas traduzem é a maneira 
pela qual o grupo se enxerga a si mesmo nas relações com os objetos que o afetam. Ora, o grupo 
está constituído de maneira diferente do indivíduo, e as coisas que o afetam são de outra 
natureza. Representações que não exprimem nem os mesmos sujeitos, nem os mesmos objetos, 
não poderiam depender das mesmas causas. Para compreender a maneira pela qual a sociedade 
se vê a si mesma e ao mundo que a rodeia, é preciso considerar a natureza da sociedade, e não a 
dos indivíduos. Os símbolos através dos quais ela se encara, mudam conforme o que ela é [...]”. 



 25

Para Durkheim (1995), a representação coletiva é uma modalidade de 

conhecimento onde a experiência social e a vida social seria a condição de todo 

pensamento organizado, tendo por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos, com o poder de integrar a sociedade como um todo. 

Durkheim (1995) partia do princípio de que a ciência, para estudar as 

representações, tinha que reconhecer a oposição entre o individual e o coletivo. Isto 

porque, para ele, a essência da representação individual era a consciência própria de 

cada um, sendo, portanto, subjetiva, flutuante e perigosa à ordem social. Por outro lado, a 

essência da representação coletiva era a sociedade em sua totalidade, e por isso, seria 

impessoal e ao mesmo tempo permanente, garantindo, assim, a ligação necessária entre 

os indivíduos e consequentemente a harmonia da sociedade (ALEXANDRE, 2004). 

Tal abrangência tornava, porém, o conceito pouco operacional. Apesar de o seu 

interesse teórico, ele foi deixado de lado pela própria Sociologia. Mais adiante, a 

Antropologia e mais recentemente, a história das mentalidades, abraçaram o conceito de 

representação e, graças a estas, o conceito sobreviveu e atestou seu interesse para as 

ciências humanas. Mas, não foi além de um conceito permanecendo; portanto, a lacuna 

no que se refere ao aqui e agora. 

Na segunda fase dos estudos sobre as representações, Moscovici (1989) analisa 

os trabalhos de Levy-Bruhl; Piaget e Freud. Para o primeiro a representação seria a 

manifestação de sentimentos comuns advindos das influências que os indivíduos sofrem 

na sociedade a qual pertencem. Para Piaget, sua teoria das representações infantis, traz 

a questão das diferenças lógicas da forma de pensar entre adultos e crianças. Por último 

Freud, em seus estudos sobre a histeria e tratamento psíquico, esclarece que a 

expressão de teorias concebidas pelas crianças, inicialmente junto à família, vai sendo 

substituídas por outras, na medida em que as crianças vão ampliando as suas relações 

sociais, o que irá marcar o caráter da pessoa. 

 
1.1.1 O início de um novo campo de trabalho 

Embora oriunda da Sociologia de Durkheim (1995), é na Psicologia Social que a 

representação social ganha uma teorização. 

Moscovici (1989) vai proceder à remodelagem do conceito durkheimiano e, assim, 

buscar preencher a lacuna deixada. Este caminhou guiado pela necessidade de atualizar 

o conceito e trazê-lo para as condições de hoje, conforme as sociedades 

contemporâneas. 
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Atualizar, para o referido autor, significava ao mesmo tempo, tornar o conceito 

operacional para ser aplicável. Assim, Moscovici (1989) dirigiu-se ao conceito de 

representações coletivas de Durkheim para iniciar o percurso da teorização. 

Conforme Farr (1998), Moscovici iniciou um novo campo de trabalho, 

proporcionando a mudança da visão fechada do pensamento até então vigente, 

afirmando a dialética do social. Neste contexto, o sujeito é ativo no processo de 

elaboração do conhecimento social ao receber influências do ambiente sócio-cultural e ao 

reconhecer sua significação no objeto investido. 

Deste modo, Moscovici (2005) teorizou que, as representações sociais são 

elementos simbólicos que podem ser expressos pelo indivíduo por meio da palavra e das 

ações, porque circulam no discurso, bem como podem ser assimilados nas imagens e 

nas mensagens veiculadas. Assim, o indivíduo pode explicitar o que pensa, o que 

percebe diante de diversas situações, quais expectativas são desenvolvidas e, ainda, que 

opinião pode formular sobre o objeto. Os processos comunicativos garantem ao sujeito e 

aos grupos segurança para suas ações, comportamentos e interações. 

Conforme Costa e Almeida (1999), Moscovici pretendeu renovar e confirmar a 

‘especificidade’ da Psicologia Social, partindo de estudos que pudessem explicar como 

se dava a mediação entre o individual e o social, reformulando assim, explicações 

puramente sociais, no caso de Durkheim (1995), ou meramente cognitivistas, no caso de 

Piaget. 

Os princípios teóricos e metodológicos trazidos pela Teoria das Representações 

Sociais introduziram na Psicologia Social da época uma nova abordagem de estudos 

para as ciências sociais, causando impacto na forma de produção do conhecimento. 

Para Farr (1998), Moscovici se opõe a Durkheim, no sentido de que a 

representação social teria como função principal a transmissão da herança coletiva de 

outras gerações, fato acrescido às experiências individuais e tudo que a sociedade 

acumulou de sabedoria e ciência ao passar dos anos. Para Moscovici (2005), não se 

trata apenas de uma herança coletiva das outras gerações transmitida de maneira 

unilateral. O indivíduo desempenha uma função ativa e autônoma no processo de 

construção da sociedade, pois, ao mesmo tempo em que é criado por ela, também 

participa de sua construção. 

Deste modo, deve-se entender que um sujeito essencialmente social é um sujeito 

que se constrói por meio das relações sociais. Portanto, o sujeito é construtivo e não pré-

determinado, ou seja, constrói, reconstrói e altera os significados do que absorve e de 

quem absorve, de quem interage com ele no ambiente social. 
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As diferenças de visão entre Moscovici e Durkheim são acentuadas nos 

interesses do primeiro, que não se prende às representações das sociedades primitivas, 

mas sim, nas representações da sociedade atual, do solo político, científico, humano, nas 

mudanças sofridas pela ciência, religião e ideologias, para se tornar parte da realidade 

comum, na necessidade contínua de (re)construir o senso comum. 

 

1.2 A evolução e a abrangência da Teoria das Representações Sociais 
Atualmente, a coletividade atua com base nas transformações que as 

representações sociais proporcionam às realidades compartilhadas e às interações entre 

as pessoas. Moscovici (2005, p.49) afirma sobre as representações sociais: “são 

fenômenos específicos que estão relacionados com um modo particular de compreender 

e de se comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. É para 

enfatizar essa distinção que eu uso o termo ‘social’ em vez de ‘coletivo’”. 

As representações sociais permitem a explicação da realidade e a construção de 

novos conhecimentos, integrando-os a saberes anteriores. Assim sendo, Almeida (2001, 

p.132) ressalta: “(...) ao integrar um novo conhecimento a saberes anteriores, faz do novo 

algo assimilável e compreensível”. Esta é a função de saber das representações. 

Enquanto organizadora da conduta nos grupos, as representações sociais 

exercem várias funções que influenciam na identidade destes, dando sentido de unidade, 

ao mesmo tempo em que transmite o reconhecimento da posição do grupo diante da 

sociedade. 

Ainda de acordo com Almeida (2001), as representações exercem a função 

identitária, que permite situar os indivíduos e os grupos no campo social permitindo: a 

elaboração de sua identidade social e pessoal; a função de orientação, que definem a 

finalidade da situação orientando quanto ao que é aceitável em um dado contexto social; 

e a função justificadora, que permite justificar os comportamentos e as tomadas de 

posição, ou seja, as representações ajudam o indivíduo na determinação de ações, mas 

ao mesmo tempo intervém após a realização da mesma, permitindo a explicação e 

justificativa por parte do indivíduo. 

Uma das principais contribuições da Teoria das Representações Sociais para a 

Psicologia Social foi romper com a dicotomia epistemológica entre ciência e 

subjetividade. Na realidade, houve uma quebra do paradigma vigente, que se definia no 

modelo cartesiano da época. Contudo, a Teoria das Representações Sociais ganhou 

visibilidade a partir dos anos 80, quando a investigação apoiada no senso comum e nos 
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fenômenos mentais se tornou legítima na lógica quantitativa, passando a possuir um 

valor heurístico. 

No Brasil, percebe-se a considerável expansão do estudo das representações 

sociais. A educação, a saúde e o serviço social são exemplos de áreas que têm aderido a 

este aporte teórico. 

Segundo Almeida (2001), as representações sociais podem ser definidas a partir 

de três aspectos que colocam em evidência seu papel na dinâmica das relações e nas 

práticas sociais cotidianas: a comunicação, a (re)construção do real e o domínio do 

mundo. 

Quanto à comunicação, de acordo com Moscovici (1961), ela oferece às pessoas 

um código para a troca de informações e um código para classificar as partes do seu 

mundo, da sua história, ou seja, as representações são entendidas como moduladoras do 

pensamento atuando em um movimento que opera a mudança social. 

Em relação à (re)construção do real, as representações participam da construção 

da realidade, graças à constante dinâmica comunicação-representação que existe nas 

interações dos indivíduos ou grupos com os objetos sociais. 

Já em relação ao domínio do mundo, as representações são um conjunto de 

conhecimentos sociais que permitem ao indivíduo se situar no mundo e dominá-lo. Esse 

domínio assume uma dimensão mais concreta por nos remeter à utilidade social do 

conceito das representações. 

Para Moscovici (2005, p.33), as representações sociais são elementos de uma 

cadeia de reação de percepções, opiniões, noções, o que significa dizer que “nós nunca 

conseguimos nenhuma informação que não tenha sido distorcida por representações 

‘superimpostas’”. Buscando elucidar tal questão, o autor nos apresenta duas funções das 

representações sociais: 

a) A primeira se apresenta com um caráter de convenção – elas convencionam os 

objetos, pessoas ou acontecimentos e lhes dão uma forma definitiva, “mesmo 

quando uma pessoa ou objeto não se adequam exatamente ao modelo, nós o 

forçamos a assumir determinada forma e entrar em uma categoria” (MOSCOVICI, 

2005, p.34). Podemos tentar escapar do aspecto ‘convencional da realidade’, mas 

não temos como fugir de todas as convenções, ou eliminar todos os preconceitos. 

Contudo, “em vez de negar as convenções e preconceitos (...) devemos 

reconhecer que as representações representam um tipo de realidade” 

(MOSCOVICI, 2005, p.36). 
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b) A segunda define o caráter prescritivo das representações – ou seja, são aquelas 

que se impõem sobre nós de uma forma irresistível, por meio da tradição. Elas 

são partilhadas por tantos, penetrem e influenciam a mente de cada um de nós; e 

são re-pensadas, re-citadas e re-apresentadas (MOSCOVICI, 2005, p.36). Vale 

esclarecer que o sufixo (re), é apresentado com o sentido conotativo de 

reprodução e repetição 

 

Contudo, de acordo com Moscovici (2005, p.210), “do ponto de vista dinâmico, as 

representações sociais se apresentam como uma “rede” de idéias, metáforas e imagens, 

mais ou menos interligadas ‘livremente’ (...)”. A peculiaridade do conceito reside em 

focalizar explicitamente a intersecção das referências fornecidas pelo grupo acerca de 

um objeto social com a apropriação ativa dessas referências pela pessoa. 

Portanto, pode-se perceber que o objetivo da Teoria das Representações Sociais 

é investigar os fenômenos sociais a partir de uma perspectiva coletiva, sem perder de 

vista a individualidade. As representações sociais são ao mesmo tempo individuais e 

sociais. As respostas individuais são reflexos das manifestações do grupo social com o 

qual o sujeito compartilha experiências e vivências da sua vida pessoal, e os 

pronunciamentos semelhantes revelam certo nível de generalização, ou seja, uma forma 

de pensar coletiva sobre o mesmo assunto. Isto demonstra o dinamismo das 

representações sociais e sua potencialidade para criar e transformar uma realidade 

social. 

 

1.3 Colaboradores e difusores da Teoria das Representações Sociais 
Estudiosa do fenômeno das representações e uma das principais colaboradoras e 

difusoras das idéias de Moscovici, Jodelet (1998) considera que as representações 

sociais dizem respeito à maneira como nós, sujeitos sociais, apreendemos os 

acontecimentos da vida cotidiana, as informações do nosso contexto, os acontecimentos, 

as pessoas, etc., ou seja, diz respeito aos conhecimentos que acumulamos a partir de 

nossa experiência, das informações, saberes e modelos de pensamento que recebemos 

e transmitimos pela tradição, pela educação e pela comunicação social. 

Segundo Pereira de Sá (1998), a autora mantém a ênfase na Teoria original de 

Moscovici (1961), assegurando uma ampla base descritiva – de tipo etológico5 – dos 

fenômenos das representações sociais com vistas a uma contínua elaboração da Teoria 

                                       
5 Do grego “êthos” (costumes) e “logos” (tratado). Etiologicamente, significa ciência descritiva dos 
costumes e das tradições dos animais no seu ambiente natural. 
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das Representações Sociais na vida cotidiana, com alta dose de sensibilidade aos 

fenômenos psicossociais, trazendo-os para o campo de estudo das representações. 

Jodelet (2001, p.22) se incumbira de definir sinteticamente as representações 

sociais como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social”. 

Outro colaborador, Willem Doise, estudioso de linha de pensamento um tanto 

sociológica, trata mais especificamente da dimensão das “condições de produção e 

circulação das representações sociais”, ou seja, dar resposta à pergunta “quem sabe e 

de onde sabe?”. A posição ou inserção social dos indivíduos e grupos é um determinante 

principal que leva o autor a interpretar o conceito de ancoragem diretamente relacionado 

à classe ou estrato social em que a representação é construída (SÁ, 1998). 

Outro ponto importante deste colaborador é a consideração do social a partir de 

uma perspectiva sociológica ou psicológica. Para ele, os “princípios geradores” das 

representações sociais podem levar a diferentes tomadas de posição por parte dos 

indivíduos que compõem o conjunto social ou grupo em que se encontre o processo de 

transformação da sua representação (SÁ, 1998). 

Doise (1994) e seus colaboradores definem o estudo das representações como “a 

análise das regulações efetuadas pelo metassistema das relações sociais simbólicas nos 

sistemas cognitivos sociais” (CLÉMENCE; DOISE; CIOLDI; 1994, p.120 apud ALMEIDA, 

2001, p.138). 

Por fim, Sá (1998) apresenta outro colaborador, Jean-Claude Abric, que formula a 

Teoria do Núcleo Central. Abric (2000) se interessa por comparar as complexas 

representações constituídas em dois diferentes lugares ou momentos, considerando suas 

relevâncias em termos sociais e/ou culturais, ocupando-se mais especificamente do 

conteúdo cognitivo das representações, como sendo um conjunto organizado ou 

estruturado, não como uma simples coleção de idéias e valores. 

Sua grande contribuição foi propor que o conteúdo da representação se organiza 

em um sistema central e um sistema periférico, com características e funções distintas. O 

que faz com que Abric (2000, p.28) defina a representação como sendo uma visão 

funcional do mundo, que por sua vez, possibilita ao indivíduo ou ao grupo dar sentido as 

suas condutas e compreender a realidade por meio do seu sistema de referências, de 

modo que, o indivíduo possa se adaptar e encontrar um lugar nesta realidade. 
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Tais pesquisadores mantêm uma relação privilegiada com o estudo das 

representações sociais no Brasil. Por meio de suas respectivas correntes teóricas, visam 

complementar a ‘grande’ Teoria inicial inaugurada por Moscovici (1961) apresentando 

diferentes formas e enfoque para a investigação das representações sociais.  

 

1.4 As representações sociais e a educação inclusiva 
Na Teoria das Representações Sociais, a “objetivação” e a “ancoragem” são 

conceitos que, elaborados por Moscovici (2005), funcionam como princípios gerais 

oferecendo uma estrutura de análise que detalhe o processo de construção de uma 

representação social. São processos que explicam a atividade de transformação de um 

saber (saber científico), em um outro saber (senso comum) e do não-familiar em familiar 

(ALMEIDA, 2001). 

Tal transformação trata-se de uma dinâmica de familiarização, ou seja, aceitar e 

compreender um saber e construir hábitos a partir desse saber. A familiarização se dá 

quando os objetos e os indivíduos são compreendidos e distinguidos na base de modelos 

ou encontros anteriores. 

Ainda de acordo com Almeida (2001, p.135) “a objetivação torna concreto aquilo 

que é abstrato”, ou seja, transforma a complexidade em significação, une a idéia de não-

familiaridade com a realidade, reproduz um conceito em imagem. A ancoragem 

corresponde “à assimilação de novos elementos de um objeto em um sistema de 

categorias familiares”, ou seja, permite a integração, de forma ajustada, do objeto da 

representação a categorias já existentes no indivíduo, é, portanto, classificar. 

As representações sociais referem-se à maneira do indivíduo pensar e interpretar 

o cotidiano. Assim, constitui-se em um conjunto de imagens dotado de um sistema de 

referência que permite ao indivíduo interpretar sua vida e a ela dar sentido. 

Como formas de conhecimento prático, produzidas no cotidiano para a 

compreensão do mundo, as representações são estruturas cognitivas, sociais e afetivas, 

por isso, não podem ser reduzidas apenas ao seu conteúdo cognitivo, mas sim, precisam 

ser entendidas com base no contexto que as forma, bem como em sua funcionalidade 

nas interações sociais do cotidiano. 

Os estudos em representações sociais desenvolvidos no Brasil vêm ganhando 

espaço e representatividade, devido ao fato do seu campo teórico possibilitar uma visão 

aprofundada e explicativa dos fenômenos sociais. O aporte teórico e metodológico dessa 

teoria tem contribuído para a realização de inúmeros trabalhos desenvolvidos nas áreas 

da saúde, educação e meio ambiente, dentre outras. 
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Para Spink (1995) a investigação por meio das representações sociais torna-se 

muito importante para estudos, pois, se apresenta como um dado empírico do qual se 

parte para uma análise dialética, que nos permite conhecer concretamente a consciência, 

a atividade e a identidade de sujeitos situados social e historicamente. 

A Teoria das Representações Sociais compreende, de forma integradora, as 

dimensões sociais indispensáveis à explicação teórica dos comportamentos sociais - a 

linguagem, as relações interpessoais, os valores, as normas, as motivações - 

condensando um conjunto de significados que permitem interpretar o que sucede e 

classificar as circunstâncias, os fenômenos e os indivíduos dentro do que se quer 

investigar. Portanto, tem papel fundamental na dinâmica das relações sociais e nas 

práticas. 

É importante ressaltar nos estudos sobre representações sociais o seu caráter 

transdisciplinar. O que bem o faz Spink (1993, p.300), que ao comentar a 

transversalidade das representações sociais, enfatiza que “não há dúvida de que, 

estando situada na interface dos fenômenos individual e coletivo, esta noção tem, como 

aponta Jodelet (1998), a vocação de interessar a todas as ciências humanas”. Tal visão 

possui a vantagem de abandonar a divisão de territórios disciplinares e assinalar a 

importância da definição precisa do aspecto a ser abordado nos estudos das 

representações sociais. 

Tendo em vista o caráter transdisciplinar da Teoria das Representações Sociais, 

vários estudos vêm sendo realizados na área da educação, com o intuito de conhecer e 

compreender as representações que os indivíduos, nas diversas formas de comunicação 

em suas interações e em suas experiências nos grupos a que pertencem, formam sobre 

os objetos. Sobre a área educacional, Jodelet (2001, p.322) afirma que esta área é um 

“campo privilegiado para se observar como as representações se constroem e evoluem 

no interior dos grupos sociais (...)”, elucidando o papel destas nas relações de tais 

grupos. 

Deste modo, as representações sociais analisam o processo de conhecimento e 

posse do meio que cerca o indivíduo e a forma como as pessoas assimilam a realidade. 

Esta realidade provém da integração das informações de um objeto social, presente no 

meio em que se está situado, com suas experiências e com as relações com outros 

indivíduos que fazem parte do mesmo meio. A partir desta integração, a Teoria busca 

compreender “como” e “por que” se estabelece o conhecimento cotidiano e as 

representações dos indivíduos. 
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Neste sentido, é necessário estar atento para identificar e analisar a existência de 

um saber ou um conhecimento que possa definir a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais como sendo um fenômeno social que gera representação para o 

grupo de professores, especificamente, os que atuam na área da educação inclusiva. 

Segundo Moscovici (2005), é possível definir uma representação social 

identificando a relação entre influências comunicativas e representações, da seguinte 

forma: 

“Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: 
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se 
em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, 
possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma 
comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem 
ambigüidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história 
individual e social” (MOSCOVICI, 2005, p.21). 

 

Partindo desta premissa, pressupõe-se que existam representações sociais do 

professor em relação ao aluno com necessidades educacionais especiais, uma vez que, 

esse último é assunto de conversação entre o grupo de professores que trabalham 

diretamente com esses alunos, no qual tais representações podem se constituir de 

experiências vividas ou de informações e comunicações que circulam no contexto escolar 

ou por meio das tradições, crenças e convenções do meio social. 

Ao se considerar as representações sociais dos professores sobre os alunos com 

necessidades especiais deve-se abordá-la em um espaço de relações interpessoais, no 

qual se desenvolvem práticas sociais concretas, onde articuladas e rearticuladas, 

possibilitam delimitar experiências e vivências do cotidiano que proporcionam a 

estruturação de novas representações. 

De acordo com Jodelet (2001, p.17) 

“(...) as representações são sociais e tão importantes na vida cotidiana 
porque diante deste mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou 
idéias, não somos automatizados, nem vivemos isolados; partilhamos 
este mundo de objetos com os outros, o que nos servem de apoio. 

(...) 

Elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os 
diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 
aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles 
de forma defensiva” 
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Pode-se dizer que as interações humanas e as trocas entre sujeito e objeto 

acontecem por meio das representações sociais, o que nos permite inferir que o 

indivíduo, além de trocar informações com o outro, também realiza uma troca consigo 

mesmo, na medida em que reelabora seus conhecimentos, colocando-os em níveis cada 

vez mais complexos e abrangentes. Sob este aspecto, reforça Moscovici (2005 apud 

SPINK, 1993, p.99), ao comentar que “as representações são resultado de um contínuo 

burburinho e um diálogo permanente entre indivíduos, um diálogo que é tanto interno 

quanto externo, e durante o qual as representações individuais ecoam ou são 

complementadas”. 

Neste sentido, faz-se necessário conhecer o pensamento dos indivíduos 

implicados nesta relação, não somente no que diz respeito à sua ocupação, mas também 

suas expectativas, dificuldades e experiências, visando a geração de uma apreensão 

crítica da realidade na qual eles estão inseridos. Segundo Almeida (2001, p.155-156), o 

que nos interessa é conhecer o conteúdo de uma representação. “Ainda importa 

conhecer porque os indivíduos pensam de uma determinada forma, o que nos leva a 

buscar ancoragens sócio-históricas e culturais sobre esta forma de pensamento social, e 

a explicar como este pensamento se organiza e se estrutura”. 

Para Ferreira e Guimarães (2003, p.45), para se pensar e refletir sobre a temática 

da “deficiência”, “diferença” e diversidade em sua extensão e complexidade, compondo 

as representações sociais existentes no cotidiano escolar, faz-se necessário levar em 

consideração o que já foi vivenciado pela cultura e pela história no decorrer dos séculos, 

bem como as marcas deixadas como heranças no imaginário social, do qual se deve 

expurgá-las para que se possa almejar e operacionalizar a construção de novos 

paradigmas para a educação. 

No contexto escolar, é comum nos depararmos com o estigma de que pessoas 

com necessidades educacionais especiais são pessoas desacreditadas socialmente e 

pré-determinadas ao fracasso cognitivo e social, o que, muitas vezes, os impossibilita de 

ter um acompanhamento junto aos alunos considerados “normais”. A partir desta 

premissa, confirma-se a existência de juízos provisórios que se antecipam às “verdades” 

(OLIVEIRA, 2005). 

Como as representações sociais encontram sua base na realidade social, 

diversos são os elementos que formam seu conceito, tornando-os transformador da 

realidade social, física e histórica. A cultura também é um desses elementos, pois é a 

partir dela que o conteúdo do pensamento que se encontra enraizado no social ganha 

significado. 
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Assim sendo, é nesta dimensão que se pretende analisar as representações 

sociais sobre a inclusão escolar, ou seja, partindo do ponto de vista histórico e cultural, 

visando resgatar os pensamentos elaborados e partilhados pelo grupo de indivíduos, que 

ao longo dos anos vêm sendo reconstruídos sob um imaginário social que conflui a 

concepção de deficiência, as segregações, os preconceitos, as convenções e as 

representações, até a compreensão de uma nova perspectiva educacional. 

Para tal, a Teoria das Representações Sociais é um ponto de partida muito útil 

tanto para compreender como para se auto-compreender os processos sócio-culturais e 

até mesmo psicológicos, podendo contribuir de algum modo (direta ou indiretamente) 

para melhorar a condição das pessoas com necessidades educacionais especiais que 

lutam contra os problemas de exclusão (BERNARDES, 2003). 

A ‘educação de qualidade para todos’ é um novo paradigma, de pensamento e de 

ação, no sentido de ter como ‘ideal’ uma sociedade na qual a diversidade seja mais 

norma do que exceção. O desafio é estender essa proposta a um número cada vez maior 

de crianças, escolas e comunidades, com o principal propósito de facilitar e contribuir 

para a aprendizagem de ‘todos’ (ARANHA, 2004). 

Deste modo, torna-se fundamental discutir sobre a inclusão escolar, ponderando 

os aspectos da cultura educacional que se estabelecem no contexto das escolas. Tal 

ação mostra-se bastante significativa, pois permite conhecer as representações sociais 

(pre)existentes, e trazer à tona uma nova concepção dialética e reflexiva para o debate 

da educação numa perspectiva inclusiva. 

No capítulo a seguir, apresentam-se os conceitos, discussões e questões 
importantes sobre a inclusão escolar no pensamento pedagógico brasileiro. Tais 
questões proporcionam melhor embasamento para se analisar de forma crítica e 
aprofundada o objeto representacional investigado. 
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CAPÍTULO II - INCLUSÃO ESCOLAR 
 

Educar é um exercício de imortalidade. 

De certa forma continuamos a viver naqueles 
cujos olhos aprenderam a ver a vida pela 
magia de nossas palavras.  

O educador, assim, não morre jamais. 

Rubem Alves 

 

Muito tem se falado acerca da inclusão escolar, sistema no qual todos os alunos 

com necessidades educacionais especiais freqüentam escolas regulares, em classes 

comuns, sem separação, ou seja, juntamente com os demais alunos. É, portanto, o 

direito à educação para todos saindo do papel para ser colocado em prática. Para tanto, 

as escolas precisam passar por mudanças, por adequações, prevendo recursos e apoio 

para um atendimento de qualidade às necessidades destes alunos. A mudança deve 

começar pela postura e pelo olhar em relação ao que é diferente. (SILVA, 2004) 

Vários programas vêm sendo implantados com o intuito de promover o acesso e a 

permanência dos cidadãos nas escolas, garantindo uma educação de qualidade a 

“todos”. Apesar de as discussões sobre a filosofia da educação inclusiva constar em vários 

documentos como sendo um direito garantido, ela ainda busca condições para se 

concretizar com sucesso no contexto escolar. 

Segundo o Parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Básica (CNE/CEB) no qual consta a Resolução n°. 02/01, artigo 5º, afirma que:  

“Art. 5°. Consideram-se Educandos com Necessidades Educacionais 
Especiais aqueles que durante o processo educacional apresentarem: 

I - Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitação no processo 
de desenvolvimento, que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares compreendidas em dois grupos:  

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específicas.  

b) aquelas relacionadas às condições, disfunções, limitações e 
deficiências; 

II - Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando adaptações de acesso ao currículo com a utilização 
de linguagens e códigos aplicáveis; 

III - Altas habilidades/superdotação - grande facilidade de aprendizagem 
que os levem a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e 
as atitudes, e que por terem condições de aprofundar e enriquecer esses 
conteúdos devem receber desafios suplementares”. 
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Na escola inclusiva, considera-se a necessidade educacional especial de um 

aluno como uma das muitas características diferentes às quais qualquer dos alunos pode 

ter. 

Uma das grandes contribuições trazidas pelo movimento de inclusão escolar é a 

idéia de respeito à diversidade, que permite perceber os sujeitos em suas diferenças, 

sem impor rótulos, crenças e/ou estereótipos àqueles que possuem algum tipo de 

deficiência ou que pertencem a uma determinada classe social. Ela deve ser 

compreendida como uma forma de perceber os sujeitos numa dimensão histórica e 

social, na qual cada um tem a sua singularidade e a sua relação com o mundo que o 

cerca. 

Com o intuito de promover uma educação que atente para a diversidade, faz-se 

necessário pensar em uma educação que vá além do mero acesso à escola. O simples 

fato do aluno com necessidades educacionais especiais estar matriculado na escola não 

garante que ele seja atendido em suas peculiaridades individuais. 

Vale ressaltar, que o atendimento diferenciado para este aluno não significa 

privilégios, vantagens, etc., mas sim, viabilizar condições para que haja, de fato, e não 

somente de direito, um ensino que esteja a favor das particularidades de cada aluno e 

garanta as mesmas condições de aprendizagem em favor do seu desenvolvimento e 

constituição pessoal e social. E, mais importante do que considerar e reconhecer a sua 

singularidade é respeitá-lo em suas diferenças, fato inexistente em épocas passadas. 

 

2.1 Aspectos históricos 
2.1.1 A inclusão ao longo dos tempos 

Durante um longo período da nossa história, a deficiência física e mental foi 

entendida como algo metafísico, relacionado à possessão demoníaca ou purgação dos 

pecados. O período da inquisição da Igreja Católica e, posteriormente, de rigidez moral e 

ética da Reforma Protestante, contribuiu para que estas pessoas com deficiências 

fossem rotuladas, tratadas como inválidas ou ligadas ao sobrenatural, sendo colocadas à 

margem do convívio social, sofrendo perseguições que às vezes levavam até a morte. 

Mediante tal situação, muitos pais privavam seus filhos com “problemas” da vida 

comunitária e social, mantendo-os escondidos (ARANHA, 2004). 

De acordo com Jannuzzi (2004), no Brasil, por volta do século XVIII, o 

atendimento às pessoas com deficiências limitava-se às Santas Casas de Misericórdia, 

onde recebiam abrigo e alimentação. No início do século XX, a orientação da formação 

de professores e da parte pedagógica era mais centrada nas causas biológicas da 
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deficiência. O avanço da medicina contribuiu para novos conhecimentos e, a partir de 

então, a deficiência passou a ser vista como doença, de natureza incurável, num nível de 

menor amplitude da doença mental. No campo da Psicologia, apareceram as teorias de 

aprendizagem que influenciaram a educação, deixando a concepção médico-psicológica 

pela Psicopedagogia, ressaltando assim, a importância da escola e dando ênfase aos 

métodos e técnicas de ensino. 

No Brasil, as primeiras informações sobre o atendimento e a atenção às pessoas 

com deficiência ocorreram ainda na época do Império. Segundo o ideário e o modelo 

ainda vigente na Europa, de institucionalização, foram criadas as primeiras instituições 

totais, que eram, segundo Goffan (1962 apud ARANHA, 2004, p.11), “um lugar de 

residência e de trabalho, onde um grande número de pessoas, excluídos da sociedade 

mais ampla, por um longo período de tempo, leva uma vida enclausurada e formalmente 

administrada”. 

De acordo com Aranha (2004, p.11), tais idéias determinaram a caracterização 

das primeiras práticas sociais formais de atenção à pessoa com deficiência, quais sejam 

as de segregá-las em instituições, fosse para cuidado, proteção ou tratamento médico. “A 

esse conjunto de idéias e de práticas denominou-se Paradigma da Institucionalização”. 

Este Paradigma da Institucionalização vigorou como modelo de atenção às 

pessoas com deficiência até meados da década de 50, no século XX, momento de 

grande importância histórica, no que se refere aos movimentos sociais, no mundo 

ocidental. 

Na segunda metade do século XX, surgem as “escolas especiais”, que ofereciam 

atendimento para crianças “deficientes” e, mais tarde, as “classes especiais” dentro das 

“escolas comuns”, dando lugar à separação do sistema educacional, onde ao segregar, 

cria-se dois sistemas separados de educação, a educação regular e a educação especial, 

que ao permanecerem em lados distintos, privavam os alunos das vantagens que a 

diversidade pode oferecer. 

O intenso movimento mundial de defesa dos direitos das minorias, que 

caracterizou a década de 60, associado às críticas contundentes ao Paradigma da 

Institucionalização de pessoas com doença mental e de pessoas com deficiência, 

determinou novos rumos às relações da sociedade com esses segmentos populacionais. 

Deste modo, iniciaram-se os serviços de Reabilitação Profissional, voltados para as 

pessoas com deficiência, visando prepará-las para a integração ou reintegração na vida 

da comunidade (ARANHA, 2004, p.12). 
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Nas décadas de 70 e 80, passou-se a buscar para o tratamento e atendimento da 

deficiência um novo modelo – o princípio da normalização – no qual se entendia que as 

pessoas com deficiência podiam ser normalizadas e capacitadas para viver em 

sociedade. Neste modelo, busca-se capacitar as pessoas com deficiência a esta nova 

concepção-modelo (ainda segregadora), denominada de Paradigma de Serviços. Surge 

também, o modelo de integração, no qual as escolas comuns aceitavam alguns alunos, 

antes rejeitados, que freqüentariam classes comuns desde que conseguissem se 

adaptar: fato que, na prática, raramente acontecia. Por um lado, identificou-se uma maior 

satisfação bem como o aparecimento de diversos benefícios. Por outro lado, gerava-se a 

idéia de ‘exclusão’. 

Neste contexto, o atendimento oferecido as pessoas com necessidades 

educacionais especiais ainda não condizia com o respeito aos seus direitos de acesso e 

participação regular no espaço comum da vida em sociedade, bem como também 

impedia a sociedade de aprender a administrar a convivência respeitosa e enriquecedora 

com a diversidade. Sob tal ótica, constatou-se que a diversidade enriquece e humaniza a 

sociedade, desde que reconhecida, respeitada e atendida em suas peculiaridades. 

Nesta perspectiva, foram postas as bases de um novo modelo, denominado 

Paradigma de Suportes ou Paradigma Inclusivo. Este tipo de paradigma associou a idéia 

da diversidade como fator de enriquecimento social e o respeito às necessidades de 

todos os cidadãos como pilar central de uma nova prática social: ”a construção de 

espaços inclusivos em todas as instâncias da vida social” (ARANHA, 2004, p.16). 

A década de 90 e início do século XXI significaram o avanço dos estudos em 

educação especial no Brasil por meio da intensificação dos cursos de Pós-Graduação em 

Educação e de ações específicas do governo federal em relação à Educação Especial. 

No ano 200, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), 

deu início à política educacional inclusiva em toda a rede pública de ensino. Algumas 

escolas foram precursoras deste novo paradigma educacional, sendo pioneiras ao 

implantar a filosofia inclusiva no ambiente escolar, o qual significava abrir a escola de 

ensino regular para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Em 2003, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação 

Especial (SEE), assume o compromisso de apoiar os estados e municípios na tarefa de 

fazer com que as escolas brasileiras se tornem inclusivas, democráticas e com ensino de 

qualidade. 
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A partir daí, a política educacional brasileira vem criando instrumentos legais para 

garantir o acesso imediato de pessoas com necessidades educacionais especiais, de 

modo a favorecer a participação de todos os grupos sociais, independentemente das 

suas necessidades educacionais especiais, do tipo de deficiência e/ou do grau de 

comprometimento que estas apresentam. 

 

2.2 Aspectos legais 
2.2.1 Documentos internacionais 

A Inclusão Escolar é resultado de inúmeros estudos e discussões que contaram 

com a participação de organizações, educadores, pessoas com necessidades especiais e 

seus familiares, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. 

Segundo o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade (2004, p.14)6 “a 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) produziu vários 

documentos norteadores para o desenvolvimento de políticas públicas de seus países 

membros”. 

Faz-se importante lembrar a participação do Brasil como país-membro da ONU, 

reconhecedor dos conteúdos de tais documentos. 

Assim sendo, a seguir encontram-se citados, de acordo com Gil (2005), os 

documentos mais importantes produzidos sobre o assunto: 

• 1948 - Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU): estabelece que os 

direitos humanos são os direitos fundamentais de todos os indivíduos e estes 

devem ser respeitados: direito à vida, direito à integridade física, direito à 

liberdade, direito à igualdade e à dignidade, direito à educação. 

• 1971 - Declaração dos Direitos das Pessoas Mentalmente Retardadas (ONU): 
proclama os direitos das pessoas com deficiência intelectual. 

• 1975 – Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (ONU): preconiza os 

direitos de todas as pessoas com deficiência, sem qualquer discriminação. 

• 1980 – Carta para a Década de 80 (ONU): estabelece metas dos países 

membros para garantir igualdade de direitos e oportunidades para as pessoas 

com deficiência. 

                                       
6 O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Especial (SEE) 
implementa, o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, que tem por objetivo 
compartilhar novos conceitos, informações e metodologias – no âmbito da gestão e também da 
relação pedagógica em todos os estados brasileiros. 
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• 1983-1992 — Década das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência: 
documento que incita os países-membros a adotarem medidas concretas para 

garantir direitos civis e humanos. 

• 1990 – Conferência Mundial sobre Educação para Todos (ONU): aprova a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien, 

Tailândia) e o Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem. Nesta Declaração, os países relembraram que a educação é um 

direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as idades, no mundo 

inteiro. É a promoção da universalização do acesso à educação. 

• 1993 – Normas sobre Equiparação de Oportunidades para Pessoas com 
Deficiência (ONU): estabelece padrões mínimos para promover igualdade de 

direitos (direito à educação em todos os níveis para crianças, jovens e adultos 

com deficiência, em ambientes inclusivos). 

• 1993 – Declaração de Manágua: Delegados de 39 países das Américas exigem 

inclusão curricular da deficiência em todos os níveis da educação, formação dos 

profissionais e medidas que assegurem acesso a serviços públicos e privados, 

incluindo saúde, educação formal em todos os níveis e trabalho significativo para 

os jovens. 

• 1994- Declaração de Salamanca - Princípios, Política e Prática em Educação 
Especial: proclamada na Conferência Mundial de Educação Especial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, no qual reafirma o compromisso para com 

a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade de providenciar educação 

para pessoas com necessidades educacionais especiais dentro do sistema 

regular de ensino. Trata-se do mais complexo documento sobre inclusão na 

educação, em cujos parágrafos estão ressaltados o fato da educação inclusiva 

não se referir apenas às pessoas com deficiência, mas sim, à todas as pessoas, 

deficientes ou não, que tenham necessidades educativas especiais em caráter 

temporário, intermitente ou permanente. Tais idéias se aliam à filosofia da 

inclusão na medida em que não se admite exceções – todas as pessoas devem 

ser incluídas no processo educativo. 

• 1999 – Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência (Guatemala): 
condena qualquer discriminação, exclusão ou restrição por causa da deficiência 

que impeça o exercício dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive à 

educação. 
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• 1999 - Declaração de Washington: Representantes dos 50 países participantes 

do encontro “Perspectivas Globais em Vida Independente para o Próximo Milênio” 

(Washington, D.C., Estados Unidos da América (EUA), reconhecem a 

responsabilidade da comunidade no fomento à educação inclusiva e igualitária. 

• 2002 - Declaração de Caracas: constitui a Rede Iberoamericana de 

Organizações Não-Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas Famílias 

como instância para promoção, organização e coordenação de ações para defesa 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e 

suas famílias. 

• 2002 - Declaração de Sapporo: representando 109 países, 3 mil pessoas, em 

sua maioria com deficiência, na 6ª Assembléia Mundial da Disabled Peoples 

International (DPI), incita os governos em todo o mundo a erradicar a educação 

segregada bem como a estabelecer política de educação inclusiva. 

• 2002 – Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência: proclama 2003 o 

Ano Europeu das Pessoas com Deficiência para conscientizar sobre os direitos de 

mais de 50 milhões de europeus com deficiência. 

• 2003 - Ano Europeu das Pessoas com Deficiência: ressalta as oportunidades 

iguais e o acesso aos recursos da sociedade (educação inclusiva, novas 

tecnologias, serviços sociais e de saúde, atividades esportivas e de lazer, bens e 

serviços ao consumidor).  

• 2004 - Ano Iberoamericano da Pessoa com Deficiência: proclamado na última 

reunião da Cúpula dos Chefes de Estados dos Países Iberoamericanos, realizada 

na Bolívia, da qual o Brasil é membro; define a questão da deficiência como 

prioridade, fortalecendo as instituições e as políticas públicas direcionadas à 

inclusão das pessoas com deficiência. 

 

2.2.2 Legislação brasileira 
No Brasil, muitas leis foram criadas para defender os direitos das pessoas com 

necessidades especiais. Tratam-se de dispositivos legais que tanto orientam as políticas 

públicas e sua prática social, como determinam que o aluno com necessidades 

educacionais especiais tenha o direito de receber, na escola regular, todo o atendimento 

específico que necessitar. 

Dentre a legislação que rege o assunto em questão, segundo o Programa 

Educação Inclusiva ‘Direito à Diversidade’ (2004) estão: 
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• 1988 – Constituição Federal (CF) (Art. 208, III): estabelece o direito das 

pessoas com necessidades especiais de receberem educação, preferencialmente 

na rede regular de ensino. Assume o princípio da igualdade como pilar 

fundamental de uma sociedade democrática e justa, quando reza, caput, no seu 

Art. 5o que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 

• 1989 — Lei n.º 7.853: cria a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE) e assegura os direitos básicos dos portadores 

de deficiência. Em seu artigo 8º, constitui como crime punível com pena de 

reclusão, de 1 a 4 anos e multa, quem: recusar, suspender, cancelar ou fazer 

cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de 

qualquer curso ou grau, público ou privado, por ser é portador de deficiência; 

impedir ao indivíduo o acesso a qualquer cargo público por ser portador de 

deficiência; negar trabalho ou emprego ao indivíduo portador de deficiência; 

recusar, retardar ou dificultar a internação hospitalar ou deixar de prestar 

assistência médico-hospitalar ou ambulatória, quando possível, à pessoa 

portadora de deficiência. 

• 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei n.° 8.069): Em seu 

artigo 53 assegura a todas as crianças e adolescentes, o direito à igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola e atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. 

• 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei n.º 
9.394/96): assegura aos alunos com necessidades especiais currículos, métodos, 

recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades específicas. 

• 1998 - Parâmetros Curriculares Nacionais (Adaptações Curriculares) do 
MEC: fornecem as estratégias para a educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

• 1999 — Decreto n.º 3.298: regulamenta a Lei n.° 7.853/89 que trata da Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e estabelece a 

matrícula compulsória, em cursos regulares de escolas públicas e particulares, de 

pessoas com deficiência. Define a educação especial como uma modalidade 
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transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação 

complementar da educação especial ao ensino regular. 

• 2001 – Plano Nacional de Educação: explicita a responsabilidade da União, dos 

Estados e Distrito Federal e Municípios na implementação de sistemas 

educacionais que assegurem o acesso e a aprendizagem significativa a todos os 

alunos. 

• 2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 
Resolução do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Básica 
(CNE/CEB) n.º 02/2001, artigo 2º: determina que os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo às escolas se organizarem para tal; endossa 

a necessidade de que todos os alunos possam aprender juntos em uma escola de 

qualidade para todos. 

• 2001 - Decreto n.º 3.956: da Presidência da República do Brasil, que reconhece o 

texto da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência (Convenção da 

Guatemala), reafirmando o direito de todas as pessoas com deficiência à 

educação inclusiva. 

• 2001 – Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 
Básica (CNE/CEB) n.º 17: aponta os caminhos da mudança para os sistemas de 

ensino nas creches e nas e nas escolas de educação infantil, fundamental, médio 

e profissional. 

• 2002 – Resolução CNE/CP nº. 01: estabelece as Diretrizes Curriculares para a 

Formação de Professores da Educação Básica; define que as instituições de 

Ensino Superior devem prever em sua formação docente programas para a 

atenção à diversidade e que contemple sobre as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

• 2002 – Lei nº. 10.436/02: reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 

meio legal de comunicação e expressão dos surdos e o ensino da Língua 

Portuguesa como segunda língua; coloca a LIBRAS como parte integrante do 

currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. 

• 2002 – Portaria nº. 2.678/02: aprova as diretrizes e normas para o uso, o ensino, 

a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, 

compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a 

recomendação em todo o território nacional. 
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• 2003 – Programa Educação Inclusiva: implementado pelo Ministério da 

Educação (MEC), enfatizando o direito à diversidade, com a intenção de apoiar e 

subsidiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais 

inclusivos.  

• 2004 – Documento ‘O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e 
Classes da Rede Regular’: publicado pelo Ministério Público Federal (MPF) afim 

de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão; reafirma o direito 

e os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas 

comuns do ensino regular. 

• 2004 – Decreto n.º 5296: regulamenta as Leis n.°s 10.048, de 8 de novembro de 

2000 e, 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelecem normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade em vários âmbitos. 

• 2005 – Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S): 
implantados em todos os estados e no Distrito Federal; são centros de referência 

para atendimento educacional especializado dos alunos, formação continuada de 

professores e atendimento às famílias dos alunos que se encontram no processo 

de inclusão escolar. 

• 2006 – Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos: lançado pela 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, pelos Ministério da Educação (MEC) e 

Ministério da Justiça (MJ), juntamente com a UNESCO, visando contemplar as 

ações, o acesso, o currículo da educação básica relativo às pessoas com 

deficiência. 

• 2007 – Decreto 6.094/2007: implementa o Plano de Desenvolvimento da 

Educação, tendo como eixos a formação de professores para a educação 

especial e o compromisso com a educação para todos, viabilizando a garantia do 

acesso, da permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos, bem como fortalece o ingresso desses nas 

escolas públicas.  

• 2008 – Decreto 6.571: dispõe sobre o atendimento educacional especializado. 

Tem a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado 

aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. 

Consolida e altera as ações já existentes voltadas à educação inclusiva. A partir 

de 2010 a matrícula de cada aluno da educação especial em escolas públicas 
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regulares será computada em dobro, com base no censo escolar de 2009, 

aumentando o valor da renda per capita repassado à instituição. 

 

Assim sendo, diversos são os dispositivos legais que garantem o direito à 

educação para alunos com necessidades educacionais especiais em salas de aula de 

escolas “comuns”. Mas, apesar das leis que garantem esse direito, percebe-se também 

que nem todas as crianças e adolescentes que apresentam o quadro em questão têm 

recebido tal atendimento. 

Esta realidade só pode ser mudada com o apoio dos demais envolvidos no 

processo de ensino: famílias e comunidade em geral. Tal parceria conta com estudo 

aprofundado sobre o assunto, dos mais variados autores, nos quais devem contribuir 

imensamente para o sucesso da inclusão escolar no Brasil. 

 

2.3 Educação inclusiva: as contribuições dos estudiosos 
A escola é um dos espaços sociais mais importantes para a convivência do ser 

humano. Ela tem um papel fundamental na formação da consciência da cidadania e da 

ética, sendo em seu espaço físico onde o ser humano inicia seu convívio num coletivo 

diversificado e diferente do ambiente familiar. Portanto, o contexto e as relações 

vivenciadas no espaço da escola devem ser tomados como prioridade para proporcionar 

um ambiente acolhedor e inclusivo. 

A escola, além de ser a primeira oportunidade que a criança tem para aprender a 

conviver com outras crianças fora do ambiente familiar, é a primeira oportunidade de se 

socializar. Também apresenta objetivos importantes a serem alcançados, dentre os 

quais: oportunizar a aquisição de conhecimento; formar cidadãos conscientes de seus 

direitos e deveres; preparar para o trabalho; e promover o desenvolvimento pessoal. 

Infelizmente, a escola não tem sido para ‘todos’, como determina os dispositivos 

legais vigentes em nosso país, pois é sabido que milhares de crianças, adolescentes e 

jovens brasileiros, pessoas com necessidades educacionais especiais, não têm acesso à 

escola e permanecem à margem da sociedade. 

Um dos grandes motivos para que estes indivíduos ainda não façam parte de uma 

inclusão escolar ou estejam simplesmente ‘fora da escola’, é o preconceito seguido da 

discriminação. De acordo com Mittler (2003, p.24), “o que acontece nas escolas é um 

reflexo da sociedade em que elas funcionam”. 
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O preconceito é tão antigo quanto à própria humanidade, e se ‘refere’ a decisão 

das atitudes a serem tomadas frente a indivíduos que são tidos como “diferentes”, seja 

por sua cor, raça, idade, sexo, religião ou por apresentarem algum tipo de deficiência. Ao 

se pensar em pessoas com algum tipo de deficiência, o preconceito leva o pensamento, 

de modo imediato, para a indagação dos aspectos que tornam estes indivíduos diferentes 

das demais. 

É o conceito que se tem da deficiência que determina o posicionamento das 

pessoas frente às necessidades especiais de outras, ou seja, ao se considerar a 

deficiência como uma fatalidade, conseqüentemente haverá o sentimento de pena; ao se 

considerar a deficiência como uma característica como outra qualquer e considerar que 

as dificuldades enfrentadas são, na verdade, resultado do despreparo do ambiente para 

receber o indivíduo com necessidades especiais, haverá um avanço no caminhar para a 

inclusão. 

Segundo Gil (2005), o preconceito é um sentimento que faz parte do ser humano. 

A partir do momento que se reconhece tal sentimento, é mais fácil mudar o 

comportamento e perceber que existem muito mais coisas que unem as pessoas, do que 

coisas que as separam. As pessoas com necessidades especiais são como todos os 

seres humanos têm sonhos, desejos, medos, raiva. A aproximação pode fazer com que 

se comprove isso. 

O preconceito, a discriminação e até mesmo a falta de conhecimento sobre as 

necessidades especiais não tem parado nos portões das escolas. Julga-se que as 

dificuldades apresentadas em desenvolver certas atividades estão nos “deficientes”, 

quando na verdade, ao invés de julgá-lo, é preciso sim, auxiliá-lo a fazer parte do sistema 

educacional. Campbell e Oliver (1996 apud MITTLER, 2003, p.26) ilustram bem tal 

situação, que tem se repetido em milhares de escolas, com as seguintes palavras:  

“A deficiência é reforçada pelo modelo da sociedade e suas instituições – 
que são opressivas, discriminadoras e incapacitantes de remover os 
obstáculos existentes à participação dessas pessoas na vida em comum 
e para a ‘mudança institucional’, ou seja, para que haja mudança de 
regulamentos e de atitudes que criam e mantêm a exclusão”. 

 

Vivemos em uma cultura que valoriza muito mais as questões econômicas que as 

questões sociais. Esta verdade vem explicar a menor valorização que, em nossa 

sociedade, se dá aos idosos, às crianças e aos adolescentes. As pessoas, nesse período 

de vida, por não fazerem parte da população economicamente ativa, acabam sendo 

consideradas “um peso” para o sistema. Daí, a categorização das crianças como 

“bobinhas”, dos adolescentes como “problemáticos” e dos idosos como “estorvos”. 
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Quanto às crianças, fica então justificado, que se lhes ofereça menos, sob a falsa 

alegação de que elas “ainda não entendem nada”. Quanto aos adolescentes, sob a 

alegação de que “são problemáticos por natureza”, fica então justificada a dificuldade em 

entendê-los e atendê-los em suas necessidades (ARANHA, 2004). 

Nesta perspectiva de condução do pensamento, poder-se-ia relacionar os alunos 

com necessidades educacionais especiais, que sob a alegação de serem “diferentes”, 

“fora de um padrão”, justificaria a sua exclusão social. 

 A ausência de uma reflexão adequada faz com que idéias preconcebidas acerca 

da realidade sejam cristalizadas cada vez mais pelos valores e crenças que permeiam a 

sociedade e, com isso, reproduzindo os preconceitos e discriminação com aqueles que, 

de alguma forma não se encontram no padrão da “normalidade” e/ou produção 

econômica. 

De acordo com Collares & Moysés (1996, p.26), “o cotidiano escolar é permeado 

de preconceitos e juízos prévios sobre os alunos e suas famílias”. Ao se fazer uma 

reflexão sobre uma escola de qualidade para todos, numa perspectiva sociocultural, 

deve-se considerar a visão ideológica da realidade social e cultural construída pelos 

responsáveis pela educação, devendo-se evitar julgamentos que provém de construções 

culturais elaboradas por uma sociedade que privilegia uma forma estereotipada. 

Os estereótipos, muitas vezes, invadem a prática pedagógica, sendo resultados 

da falta de informação e conhecimento a respeito da realidade social e cultural dos 

alunos atendidos pela escola. Deste modo, Abramowicz, Barbosa e Silvério (2006), ao 

tratarem sobre a atribuição de certas características, de estereótipos, ressaltam que tal 

atribuição acaba se transformando em diversas “clausuras”, ou seja, quando atribuímos 

um sentido como se fosse a verdade, gerando um estereótipo. Por vezes, tais 

estereótipos nos levam a não considerar certos aspectos positivos dos alunos, “porque 

simplesmente ele já está marcado; então, o deixamos de lado, deixamos para depois, 

sempre depois, e ele vai ficando cada vez mais para trás, sem estímulo, sem ter uma 

motivação do professor” (ABRAMOWICZ; BARBOSA; SILVÉRIO, 2006, p.58). 

A prática de classificar os alunos baseado no que estes sabem ou não sabem, 

podem ou não podem fazer, é uma das ‘clausuras’ que os alunos com necessidades 

educacionais especiais podem encontrar na escola, pois, tal conduta somente reforça os 

estereótipos, o fracasso e perpetua a visão de que o problema está no aluno e não em 

fatores metodológicos educacionais, no currículo ou na organização escolar. Assim 

sendo, aceitar a diversidade e proporcionar aprendizagem por meio desta, dentre outros 

fatores, é um dos primeiros passos para uma escola de qualidade para todos. 



 49

O sucesso da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na 

escola regular surge da possibilidade de se conseguir progressos significativos destes 

alunos por meio da adequação das práticas pedagógicas às suas diversidades. Somente 

se conseguirá atingir tal sucesso, quando a escola regular assumir que as dificuldades de 

alguns alunos resultam, em grande parte, do modo como o ensino é ministrado e a 

aprendizagem é concebida e avaliada.  

Segundo Santos e Paulino (2006, p.33), inclusão significa acima de tudo, 

mudança de postura e de olhar acerca da diferença. Diz respeito, a quebra de 

paradigmas, reformulação do sistema de ensino para a conquista de uma educação de 

qualidade, na qual, o acesso, o atendimento adequado e a permanência sejam 

garantidos a todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades. 

Neste sentido, pode-se entender que a inclusão é uma força transformadora que 

torna a sociedade também inclusiva e mais justa. A inclusão escolar traz benefícios não 

só para os alunos com necessidades especiais, mas também para os demais, 

proporcionando a estes a descoberta dos atos solidários e cooperativos, tornando-os 

mais compreensivos e confiantes nas relações interpessoais. 

No caso dos alunos com necessidades educacionais especiais, a inclusão escolar 

pode oferecer uma diversidade de modelos de papéis sociais. Estes alunos, quando 

inseridos na educação regular, desenvolvem a apreciação pela diversidade individual, 

adquirem experiências, demonstram crescente responsabilidade, aprendizagem 

‘acelerada’ e motivada diante do convívio social. Assim, passam a se sentir bem, estando 

preparados para a vida adulta em uma sociedade também diversificada. 

A sociedade atual se apresenta cheia de incertezas e o indivíduo almeja estar 

integrado a ela. Para que isto aconteça, este se coloca sempre em busca da formação de 

sua identidade. Um dos espaços que irá favorecer a formação da identidade do indivíduo 

é a escola. Neste aspecto, a educação inclusiva contribui com a quebra de barreiras que, 

muitas vezes, são colocadas entre os alunos com necessidades educacionais especiais e 

a formação de sua identidade, bem como, de sua participaçao na sociedade. 

A idéia de uma sociedade justa se fundamenta numa filosofia que se reconheça e 

valorize a diversidade como sendo uma característica à formação de qualquer sociedade. 

Neste sentido, uma sociedade inclusiva vem de encontro com os ideais dessa “igualdade” 

social, uma vez que, promove e viabiliza condições de acesso a todas as pessoas nos 

espaços sociais. 
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Entretanto, para que tal igualdade, de fato, aconteça, faz-se necessário uma 

efetiva participação de todos, respeitando-se em suas singularidades e diferenças. 

Conforme Figueiredo (2002), as pesquisas têm demonstrado que a convivência 

entre crianças ditas normais e aquelas com deficiência favorecem a quebra de 

preconceitos, permitindo o estabelecimento de relações que nelas ampliam a aquisição 

de valores e de aprendizagens, os quais dificilmente seriam desenvolvidos em contextos 

ausentes dessa realidade. 

Berthe-Denoux e Leóni (2000 apud FIGUEIREDO, 2002, p.71) entrevistaram 

crianças ditas normais em situação de inclusão escolar e outras sem colegas de classe 

com deficiências, com o objetivo de verificar as representações das tidas como normais 

acerca das diferenças e semelhanças das crianças com deficiência motora. 

Os resultados da pesquisa indicaram que aquelas crianças em estado de inclusão 

se mostraram mais favoráveis do que as demais respondentes (53% e 41%) que teriam à 

probabilidade de serem colegas de crianças com deficiências. As pesquisadoras 

argumentam que os pesquisados do grupo de inclusão – porque lhes foi dada a 

oportunidade de aprender a conviver com as diferenças – tiveram ampliado o seu 

repertório de condutas adaptativas no que se refere ao domínio social. 

Na pesquisa desenvolvida por Araújo e Figueiredo (2001 apud FIGUEIREDO, 

2002, p.71) visando conhecer as concepções de crianças a respeito dos colegas de 

classe com necessidades educativas especiais bem como compreender as relações 

interestabelecidas e as implicações na conformação do grupo de classe inclusiva, 

obtiveram-se resultados demonstrando que em todas as séries investigadas, o 

acolhimento esteve presente, muito embora, assumindo características diferenciadas. 

Percebeu-se ainda, que o vínculo de amizade construído no convívio da classe era bem 

aceito pela família e que o acolhimento por parte das crianças “normais” em relação aos 

colegas com necessidades especiais parece, de fato, não ocorrer em função da 

deficiência em si mesma, mas acontece em razão do afeto e do prazer pela convivência. 

Outro dado destacado na pesquisa é a participação do professor como sendo o adulto 

mediador para direcionar as intervenções com o grupo de classe de forma apropriada. 

Ainda para as autoras, os discursos dos professores podem deixar marcas que 

irão se imprimindo nas relações estabelecias no ambiente da escola. Assim, quando a 

lógica é promover a inclusão, o seu papel torna-se, portanto, fundamental, pois neste 

caso são eles os representantes ‘legítimos do mundo adulto’, e de quem a aprovação 

social importa muito para as crianças. Deste modo, o professor é o elemento fundamental 

na constituição do grupo de classe, “podendo influir para neste fundar relações de 
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cooperação, respeito e solidariedade”. (ARAÚJO e FIGUEIREDO, 2001 apud 

FIGUEIREDO, 2002, p.72) 

Entretanto, o que ocorre é que, de modo geral, os professores sentem-se 

despreparados para lidar com a diversidade do seu alunado. Muitos deles limitam o seu 

fazer pedagógico, justificando-se na incapacidade e improdutividade do aluno especial, 

criando com isso um estereótipo e preconceitos pautados em idéias preestabelecidas 

sobre as potencialidades e desenvolvimento do aluno especial. Assim, atribuem o 

fracasso escolar do aluno, exclusivamente a este, sobretudo, pela a falta de adaptação à 

escola. Com isso, se reproduzem as idéias do modelo de integração. 

 

2.3.1 Integração x Inclusão: os desafios da escola inclusiva 
A escola, diante da perspectiva inclusiva, vem enfrentando desafios para se 

adaptar à nova realidade. Enquanto seguia o modelo da integração, aceitava somente os 

alunos que apresentassem condições de acompanhar os métodos de ensino e o ritmo de 

aprendizagem dos demais alunos. Considerava que a deficiência era um problema que 

estava no aluno, que precisava ser preparado, primeiramente, por uma Escola Especial 

ou Classe Especial, para assim, poder fazer parte e ser aceito no meio social. 

Com o avanço dos estudos acerca dos indivíduos com necessidades 

educacionais especiais, seu atendimento, sua aprendizagem, etc., tal modelo começou a 

ser questionado, consolidando assim, um novo conceito: o da Inclusão, que trazia a nova 

perspectiva de que o problema não estava na dificuldade apresentada, mas na 

incapacidade da sociedade em atender a tais dificuldades. 

Cabe aqui esclarecer que a educação inclusiva não deve ser confundida com a 

educação especial; esta última se apresenta em formas separativas (escolas especiais, 

unidades pequenas dentro da escola regular e integração de alunos com apoio 

especializado). Sua base está na crença de que as necessidades especiais de um aluno 

não podem ser supridas nas escolas regulares. Vale rafirmar também que educar os 

alunos com necessidades especiais, de forma isolada, em salas de educação especial, 

significa negar-lhes o acesso à socialização e às aprendizagens que acontecem numa 

sala de aula regular, devido à diversidade que se faz presente em seu ambiente. 

Embora seja comum que as expressões “integração” e “inclusão” sejam utilizadas 

como se tivessem o mesmo significado e apesar de ambas visarem à normalização, ou 

seja, a oferecer ao aluno com necessidades educacionais especiais a oportunidade de ter 

uma vida escolar no contexto do ensino regular, estas expressões, em termos 
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acadêmicos, apresentam grandes diferenças. Sánchez (2005, p.14)7, em seu artigo para 

a primeira edição da Revista “Inclusão – Revista da Educação Especial”, diz sobre a 

integração que: “o movimento da integração escolar supôs estabelecer as primeiras 

tentativas, por questionar e recharçar a segregação e o isolamento em que se 

encontravam as pessoas com deficiência nos centros de educação especial”. 

Portanto, a integração refere-se a alunos com necessidades educacionais 

especiais inseridos em escolas regulares, tendo como instrumento a qualidade do ensino, 

mas ainda vistos como portadores de “deficiência” e necessitando se adaptar aos demais 

estudantes. Pressupõe-se que caso não ocorra tal adaptação, não haverá a integração e, 

consequentemente, o aluno não obterá sucesso permanecendo à margem do processo 

de ensino aprendizagem. 

Dessa maneira, pode-se dizer que nesses moldes de Integração Escolar, um 

aluno poderia estar integrado, mas ao mesmo tempo ficar isolado em uma sala de apoio 

da escola, ou ainda, isolado dentro da propria sala de aula. Ainda de acordo com 

Sánchez (2005, p.14), “ainda que se saiba que esses alunos estavam escolarizados nas 

classes regulares, conhece-se pouco do processo de ensino-aprendizagem que 

seguiam”. Porém, sabe-se que o programa de trabalhos desenvolvidos por estes alunos 

eram diferentes dos desenvolvidos com os demais alunos da sala de aula, assim como a 

comunicação, que também era diferente. 

Outro ponto importante a ser observado é o fato de que, para ser aceito numa 

classe regular, o aluno com necessidades especiais não poderia apresentar dificuldades 

acentuadas ou severas, apenas dificuldades comuns. “Pode-se dizer que são decisões 

guiadas por uma visão da educação especial que interpreta as dificuldades de 

aprendizagem exclusivamente a partir do déficit do aluno, o que promove a injustiça e 

detém os progressos neste campo” (SÁNCHEZ, 2005, p.15). 

Mittler (2003, p.34) afirma que “a mudança da integração para a inclusão é muito 

mais do que uma mudança de moda e uma semântica do politicamente correto”. 

Enquanto na Integração os alunos são preparados para a escola regular, na Inclusão é a 

escola que passa por uma reforma para se adaptar e receber o aluno com necessidades 

especiais. Para este autor, a inclusão requer uma reforma radical nas escolas em relação 

ao currículo, avaliação, pedagogia e agrupamentos dos alunos sala de aula, pois se 

estrutura em um novo “sistema de valores que celebra a diversidade que tem como base 

                                       
7 Professora titular da Faculdade de Educação/Departamento de Didática e Organização 
Escolar/Universidade de Murcia/Espanha. Autora do artigo ‘A Educação Inclusiva: um meio de 
construir escolas para todos no século XXI’. 
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o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o background social, o nível de 

aquisição educacional ou a deficiência” (MITTLER, 2003, p.34). 

De acordo com Almeida (2002, p.68-69), “a escola como produtora de igualdades 

preza pela homogeneidade e, com isto, acentua e produz a desigualdade”. Na tentativa 

de garantir a homogeneidade nas turmas e entre os alunos, a escola exclui aqueles que 

se diferenciam. Com efeito, é impossível não reconhecer que as diferenças são inerentes 

ao gênero humano. Elas é que nos fazem distintos, inigualáveis e sem possibilidades de 

repetição. Cada ser humano é essencialmente singular pelas suas diferenças. Tais 

dessemelhanças respondem pela nossa unicidade e nos torna também especiais aos 

olhos dos outros, na convivência. 

Por outro lado, se as diferenças nos fazem únicos, são as similitudes que nos 

aproximam como elementos do grupo social, pois as semelhanças vividas no mais 

profundo do humano é que nos permitem desenvolver o sentimento de pertença. 

É nesta dimensão de igualdade que a ética da inclusão deve se pautar, pois o 

sentimento de pertencer a um grupo social permite ao sujeito estabelecer relações, 

identificando-se ou diferenciando-se do outro, para que possa constituir como um ser 

único, com características potencialidades e/ou limitações próprias. 

Na escola inclusiva, o processo educativo é entendido como um processo social, 

onde se privilegia as relações sociais entre os participantes do processo educativo e 

onde ‘todos’ os alunos têm o direito à escolarização, sem distinção, objetivando que estes 

atinjam o seu potencial máximo, por meio de um processo dosado às necessidades de 

cada um. Mais do que criar condições para esses alunos, a inclusão é um desafio que 

implica mudança “uma reforma radical” da escola como um todo. 

Não se trata de uma mudança simples, pois ainda é possível encontrar 

professores que afirmem não estar preparados para receber um aluno com necessidades 

especiais. Por ser um processo cheio de imprevistos e que não apresenta modelos 

prontos a serem seguidos, trabalhar com esses alunos exige aperfeiçoamento constante. 

Por ser o responsável pelo aprendizado dos alunos, é pertinente valorizar o professor e 

proporcionar a ele uma formação inicial e/ou continuada, que privilegie discutir sobre 

questões referentes à inclusão objetivando a quebra de barreiras. 
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2.3.2 A educação numa perspectiva inclusiva: a diversidade no contexto 

escolar 
Conforme visto aqui, a temática inclusiva sugere trabalhar no contexto da 

diversidade, pois, o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais está 

cada dia mais presente na educação. Pode-se dizer que professores já estão percebendo 

a necessidade de se valorizar as peculiaridades de cada aluno incorporando a 

diversidade sem distinção, procurando aceitar as diferenças e também acolhê-las 

utilizando-as como subsídio para a melhoria do processo educacional e social em que 

estão inseridos. 

Ainda que haja professores que procuram se adaptar à educação inclusiva, há 

também os que se mostram resistentes a esta inovação educacional. Consideram sim, 

que a proposta é válida, porém fantasiosa, visto o número de alunos e as circunstâncias 

com que trabalham. Alguns professores se tornaram tão rotineiros que qualquer 

possibilidade de inovação ao esquema prático de trabalho já desenvolvido é rejeitado. 

Nesse sentido, a inclusão torna-se para os professores um desafio, pois envolve 

uma necessidade maior de se conhecer, conhecer as necessidades educacionais de 

seus alunos e repensar sobre os métodos de ensino utilizados. Este repensar sobre o 

próprio fazer pedagógico já faz parte da rotina do professor, pois, ao perceber que houve 

dificuldade para que os alunos entendam determinado conteúdo, o professor procura 

rever seus métodos para atingir os objetivos traçados. No entanto, ao trabalhar com 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o professor vai se deparar 

com situações atípicas, em que será preciso uma readequação do processo de 

aprendizagem e na revisão dos métodos de ensino. 

Sobre tal questão, Perrenoud (2000, p.155) comenta a necessidade que há do 

professor saber administrar sua própria formação continuada e da importância de 

condicioná-la a atualização, afirmando ainda que nenhuma competência permanece 

adquirida por simples inércia: 

“(...) não são pedras preciosas que se guardam em um cofre onde 
permaneceriam intactas à espera do dia em que se precisasse delas. 
Organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão 
das aprendizagens, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação, 
envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho, trabalhar em 
equipe, participar da administração da escola, informar e envolver os pais, 
utilizar tecnologias novas, enfrentar os deveres e dilemas éticos da 
profissão: todas essas competências conservam-se graças a um exercício 
constante”. 
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Para se desenvolver uma prática pedagógica coletiva, dinâmica e, ao mesmo 

tempo flexível, devem existir mudanças significativas tanto na estrutura e no 

funcionamento da escola quanto na formação dos professores e na relação família-

escola. Neste caso, é necessário que o professor seja criativo, conforme afirma Silva 

(2006 apud SANTOS e PAULINO, 2006, p.48): “(...) a idéia da inclusão pode ser 

caracterizada como o resultado de um processo criativo impulsionado pela necessidade 

de atender e reconhecer a demanda do processo”. 

Portanto, os cursos oferecidos para capacitação dos professores são importantes, 

embora, não sejam suficientes, porque não podem oferecer fórmulas prontas para o 

desenvolvimento de um trabalho eficaz com alunos portadores de deficiência. Os cursos 

devem sim, ser usados como “degraus”, visto que a capacitação deve ser permanente, 

feita a cada dia em que o professor é desafiado a encontrar soluções para facilitar a 

aprendizagem do aluno e as suas dificuldades. Como afirma Rosa e Souza (2006, p.194): 

“a prática suscita problemas que o professor deverá aprender a identificar e a 

fundamentar teoricamente”. 

Desse modo, o professor precisa trabalhar com seus alunos proporcionando a 

compreensão das características de cada um. As diferenças precisam ser respeitadas e 

aceitas, lembrando que não significa privilegiar, superproteger ou abandonar um ou outro 

aluno em relação aos demais, sejam eles alunos com necessidades educacionais 

especiais ou não. 

Há ainda o receio quanto à qualidade do nível de ensino em classes que contam 

com a presença de alunos com necessidades educacionais especiais. Um professor que 

busca constante informação, aperfeiçoamento e motivação para com o trabalho, pode 

melhorar a qualidade do ensino, ao proporcionar o aprendizado frente à convivência com 

as diferenças desenvolvendo o respeito à diversidade, que são valores éticos 

fundamentais para um convívio social de qualidade. 

 

2.4 A Teoria das Representações Sociais e a inclusão escolar 
As representações sociais no processo de ensino-aprendizagem revelam uma 

grande importância nas diversas áreas do conhecimento. Sendo teorias do senso 

comum, construídas coletivamente, elas influenciam nossas práticas sociais. Nas 

palavras de Abric (2000), a representação funciona como um sistema de interpretação da 

realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, 

determinando comportamentos e práticas. 
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Neste sentido, supõe-se que as representações dos professores acerca do aluno 

com necessidades educacionais especiais irão orientar as suas atitudes e promover 

comportamentos frente o processo de inclusão desse aluno. 

As representações para Moscovici (1986) têm um caráter coletivo, constituídas 

por diferenças entre grupos. Elas são misturas de conceitos, imagens e percepções 

compartilhadas e transmitidas por um número significativo de pessoas de uma geração a 

outra. Está inerente a esta compreensão de representação social uma concepção de 

“sociedade pensante”, na qual os indivíduos não são simplesmente processadores de 

informações ou “portadores” de ideologias ou crenças coletivas, mas são pensadores 

ativos que, diante das situações do dia-a-dia e das interações sociais, “produzem e 

comunicam incessantemente suas próprias representações e soluções específicas para 

as questões que se colocam a si mesmos” (SÁ, 1993, p.28). 

A motivação para a elaboração de representações sociais não é, pois, uma 

procura por um acordo entre nossas idéias e a realidade de uma ordem introduzida no 

caos do fenômeno ou, para simplificar, um mundo complexo, mas a tentativa de construir 

uma ponte entre o estranho e o familiar; e isso à medida que o estranho pressuponha 

uma falta de comunicação dentro do grupo, em relação ao mundo, que produz um curto-

circuito na corrente de intercâmbios, tirando do lugar as referências da linguagem. Temos 

a sensação de que ele não se ajusta mais à matriz da vida comum, que não mais 

concorda com nossas relações com os outros. Para controlar uma idéia ou percepção 

estranha, começamos por ancorá-lo em representações sociais existentes e é no curso 

dessa ancoragem que ele se modifica (MOSCOVICI, 2005). 

Conforme dito, o fenômeno do paradigma da inclusão surgiu no ambiente escolar 

como algo novo e desconhecido para o grupo de professores/as - que até então 

acreditavam e vivenciavam outra realidade, pois os alunos com algum tipo de deficiência 

eram atendidos em escolas próprias, com professores capacitados para exercerem a 

função pedagógica. Com o advento da inclusão, tal lógica de se ter uma escola 

específica para atender essa clientela se modificou com a chegada dos “alunos 

especiais” nas escolas de ensino regular. 

A maioria dos professores(as) apresentou-se pouco receptivos às novas 

mudanças. A representação social da pessoa com necessidades especiais como incapaz 

de aprender está fortemente presente no discurso desses professores/as demonstrando 

pouca aceitação para com o aluno especial. O receio de lidar junto ao aluno com 

necessidades educacionais especiais por falta de preparação profissional angustia o 

professor, que se sente ameaçado no seu papel profissional. Este último acredita, muitas 
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vezes, que a sua capacidade pode ser questionada se aquele aluno – em condições 

especiais de aprendizagem - não obtiver um bom desempenho com as técnicas e 

métodos pedagógicos utilizados. 

O aprimoramento e a atualização dos professores para trabalhar com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais são fundamentais. Tal aprimoramento 

pode ser adquirido também ao se compartilhar idéias, ações e sentimentos, com outros 

professores e outros membros da escola, e ainda ao se fazer uma reflexão sobre o que 

for compartilhado. 

Quando nos preocupamos em refletir sobre tais questões, é que se percebe que a 

nossa experiência de vida e nossos valores estão intimamente ligados com a nossa 

maneira de perceber os fatos ao nosso redor e reagir sobre ele. 

De acordo com Rosa e Souza (2002, p.194), “a proposta de investigação e o 

professor como investigador de sua própria prática favorece a sua capacidade de 

diagnóstico e de intervenção fundamentada”, ou seja, a base para as mudanças no 

desempenho do professor está nas experiências concretas, nos problemas e situações 

do dia-a-dia, no questionamento em relação à própria prática, nas comparações com as 

práticas compartilhadas, na análise do que pode ser visto como negativo ou positivo em 

sua atuação. Para tanto é preciso interação entre os profissionais envolvidos no meio, o 

que proporciona a colaboração para a busca do aperfeiçoamento da prática pedagógica 

da inclusão. 

O papel ativo dos professores é elemento primordial para a eficácia do processo 

de inclusão, o que pode ser confirmado Salgado8 (2006, p.61), ao afirmar: “A ação 

pedagógica dos professores se configura historicamente ao longo das experiências 

obtidas em diferentes contextos”. Nestes contextos eles vivenciam diversas emoções, 

criam suas representações, resolvem conflitos, tomam decisões. Estas construções de 

sentidos delineiam sua prática pedagógica, bem como a forma de olhar os desafios e as 

diversidades (SANTOS e PAULINO, 2006). 

Aqui, pressupõe-se que as representações sociais desempenhem seu papel ao 

proporcionar, uma análise do processo de posse do conhecimento, que faz parte do meio 

que cerca o professor, bem como, sua assimilação da realidade, que provém da 

integração das informações do objeto social, com suas experiências e com as relações 

com outros indivíduos que fazem parte do mesmo meio. 

                                       
8 Professora substituta da Faculdade de Educação/UFRJ, professora da rede municipal de ensino 
do Rio de Janeiro e mestranda em Educação/UERJ. Autora do artigo Inclusão e Processos de 
Formação. 
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Conforme Oliveira (2004), ao buscarmos as representações sociais através da 

experiência de vida, tanto social quanto acadêmica, defrontamo-nos com uma 

representação social proveniente de saberes e que interfere no processo de formação 

dos docentes e discentes, seja em nível pessoal e profissional. Os imaginários 

(representações) acerca das pessoas com necessidades educacionais especiais 

presentes no contexto social e educacional e no âmbito das práticas e dos discursos, 

caracterizam-se muitas vezes, por fatores negativos, de caráter afetivo, psicológico, 

cognitivo (como seres incapazes de se educar, de trabalhar, etc.) e pela discriminação 

(doentes, doidos, coitadinhos, etc.). Desse modo, a forma de “conceber a ‘diferença de 

capacidades’, apóia-se em fatores racionais (habilidades cognitivas para aprendizagem e 

o trabalho produtivo) e a fatores corporais sensíveis (supostamente indicadores da 

capacidade para conviver socialmente com o outro)” (OLIVEIRA, 2004, p.223). 

A Teoria das Representações Sociais configura-se como fenômeno psicossocial 

que resulta da combinação de fatores históricos, culturais, cognitivos, dentre outros, que 

integrados, contribuem para a formação de conceitos e imagens dos fatos, processos e 

comportamentos de indivíduos e grupos. 

Segundo Bonardi e Roussiau (1999 apud ALMEIDA, 2001, p.42), o estudo de uma 

representação social é “examinar como as representações engendram atitudes e 

comportamentos a partir de saberes, de informações que circulam acerca de seus 

objetos”. É, portanto, o ponto de encontro entre as produções das imagens individuais e 

as normas e valores sociais. 

Contudo, para se fazer emergir os elementos constitutivos das representações, 

existe a dependência de escolhas metodológicas adequadas, de modo a identificar as 

representações do grupo acerca do objeto. Almeida A. M. (2001, p.42) comenta que, se 

as representações sociais são produções simbólicas, é importante pensar para o seu 

estudo uma questão importante: “Como o pesquisador deve efetivamente proceder para 

estudá-las?” 

Assim sendo, apresenta-se a seguir o percurso metodológico adotado para o 

levantamento e identificação das Representações Sociais acerca do objeto de estudo em 

questão.     
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 
 

Neste capítulo detalham-se os passos percorridos para a realização desta 

investigação que visa analisar e discutir as representações sociais dos professores de 

escolas inclusivas da rede pública de ensino da cidade de Taguatinga/DF, acerca dos 

alunos com necessidades educacionais especiais (ANEEs), visando compreender os 

significados destas representações para a inclusão escolar. Primeiramente, apresenta-se 

o cronograma das atividades realizadas para compor este estudo e, em seguida, 

descrevem-se o aporte teórico, o método, o contexto da pesquisa, os contatos e 

contratos, os participantes, os instrumentos e os procedimentos utilizados. 

 

3.1 Cronograma de atividades 
 

Quadro 1 – Cronograma de atividades. 

2007 2008 ATIVIDADE 

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre

Curso das Disciplinas MAR. A JUL. AGO. A DEZ. MAR. A JUL.  

Levantamento da Bibliografia MAR. A JUL. AGO. A DEZ. MAR. A JUL.  

Montagem do Projeto  SET. A NOV.   

Qualificação do Projeto  DEZ.   

Visita às Escolas (Contatos e 
Contratos) 

  MAR.  

1ª Etapa de Aplicação de 
Instrumentos (Questionários) 

  ABR. A JUN.  

2ª Etapa de aplicação de 
instrumentos (Entrevista 
episódica) 

   JUL. E AGO.

Elaboração do Relatório Final    SET. E OUT.

Entrega do Trab./Defesa    NOV. E DEZ.
 

3.2. O aporte teórico das representações sociais 
Devido à natureza do fenômeno estudado, adotou-se como aporte teórico 

metodológico a Teoria das Representações Sociais, inaugurada por Serge Moscovici 

(1961). Conforme Farr (1995), este autor não desenvolveu sua teoria em um vazio 

cultural. Apoiado nos estudos de Durkheim e outros estudiosos (Bruhl, Piaget e Freud), o 

referido autor renova o conceito de representações coletivas e reformula o paradigma de 

estudo da Psicologia Social. “A teoria das representações sociais não é propriamente 
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uma ‘teoria’, e sim um paradigma complexo”, pois traz consigo duas características de 

muito valor para o campo científico: a primeira é capacidade integrativa, em nível 

conceitual e a segunda é a sua pertinência interdisciplinar, em nível fenomênico 

(MOSCOVICI, 2005, p.20-21). 

Segundo Spink (1995), a Teoria das Representações Sociais vêm sendo bastante 

utilizada como suporte teórico nas pesquisas desenvolvidas na área da educação, saúde 

e meio ambiente, dentre outras, pois vem surgindo como um novo campo teórico-

metodológico para analisar e compreender o comportamento cotidiano de indivíduos e 

grupos sociais, possibilitando um conhecimento amplo e interdisciplinar, que facilita a 

explicação de problemas relevantes nessas áreas.  

Para Gilly (2001), o interesse essencial da noção de representação social para a 

área da Educação se deve ao fato desta Teoria dar atenção ao papel de conjuntos 

organizados e significações sociais no processo educativo, ou seja, explica os 

mecanismos pelos os quais os fatores propriamente sociais agem sobre o processo 

educativo, influenciando-os. Ainda para Gilly (2001), as representações sociais não dizem 

respeito, apenas à compreensão de fenômenos macroscópicos, “ela nos permite analisar 

as relações de pertença a um grupo, as atitudes, o modo como o professor concebe seu 

papel e se posiciona diante dos alunos, etc”. 

Entretanto, as representações, enquanto produtos sociais para serem estudadas 

em qualquer área, devem ser remetidas às condições sociais que as engendram, tendo 

como referência o contexto de produção. Para Spink (1995, p.121): “o contexto só nos 

interessa porque sem ele não poderíamos compreender as construções que dele 

emanam e nesse processo se transformam”. De fato o que nos interessa é a 

reinterpretação da elaboração das representações sociais, considerando as 

determinações estruturais, as relações sociais, como também os diferentes tempos 

históricos que permeiam a construção de significados sociais no contexto em que elas 

são elaboradas. 

Ainda para Spink (1995), a elaboração de representações sociais é decorrente de 

duas forças: de um lado temos o conteúdo que circulam em nossa sociedade; e, de outro 

as forças do processo de interação social e as pressões para definir uma dada situação 

confirmando e mantendo uma identidade coletiva. Deste modo, o estudo das 

representações se dá “num contexto intertextual”, justapondo as construções sociais que 

alimentam nossa subjetividade e as versões funcionais (discurso) constituintes de nossas 

relações sociais. 
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Assim sendo, com base nestes argumentos teóricos é que se buscou identificar e 

analisar as representações sociais de professores sobre o aluno com necessidades 

especiais, considerando o contexto da escola inclusiva, pois acredita-se que é um local 

onde reside e se pode apreender por meio dos indivíduos do grupo, o conteúdo dessas 

representações, que podem ter sua origem tanto em produções culturais atuais, memória 

coletiva ou em conteúdos cumulativos de nossa sociedade, ou seja, no imaginário social.  

 

3.3 O método 
Esta pesquisa, dada a abordagem do problema, se constitui como uma pesquisa 

de natureza qualitativa de caráter exploratório. 

De acordo com Lüdke e André (1986), é cada vez mais freqüente o interesse de 

pesquisadores de áreas diversas pelo uso das metodologias qualitativas, em especial, da 

área das ciências sociais e da educação. Contudo, ainda há muitas dúvidas em relação 

ao que realmente caracteriza uma pesquisa qualitativa, fazendo assim, uso de alguns 

termos de forma equivocada. 

Deste modo, Bogdan e Biklen (1982 apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986 p.11-13) 

apresentam algumas características básicas da pesquisa qualitativa:  

a) tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 
como o principal instrumento;  

b) os dados coletados são predominantemente descritivos;  

c) a preocupação com o processo pelo qual se manifestam as ações, 
procedimentos e interações cotidianas são muito maiores do que com o 
produto;  

d) o “significado” que as pessoas dão as coisas e à sua vida são focos 
de atenção do pesquisador; e 

e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, não se 
preocupando em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas 
antes do início dos estudos (p.11-13). 

 

Segundo Flick (2004), a abordagem qualitativa se justifica nos estudos das 

representações sociais por se tratarem de um esquema teórico que favorecem cada vez 

mais a utilização dessa abordagem, pois proporciona compreender uma realidade 

focando a construção social do fenômeno e as mudanças na vida cotidiana. 

Tanto na coleta como na análise dos dados, o estudo das representações sociais, 

por ser complexo, não se esgota com a utilização de apenas uma técnica, mas sim, 

possui vários momentos, de forma que se permite desenvolver técnicas que possibilitem 

conhecer o conteúdo da representação e conhecer a estrutura cognitiva. 



 62

Segundo Farr (1993 apud SÁ, 1996), o fato de não se privilegiar uma técnica ou 

um método de pesquisa em especial, não significa que todos os métodos se encaixem no 

estudo das representações. É a complementaridade entre as técnicas que possibilita a 

obtenção de todas as vertentes da lógica natural, que enquadra o pensamento dos 

sujeitos e as idéias que circulam na sociedade e como elas se organizam na mente 

desses. 

A escolha por procedimentos e instrumentos diferenciados nesta pesquisa deu-se 

principalmente pela necessidade de se buscar a analisar o fenômeno em maior 

profundidade e uma observação mais detalhada do objeto. Para Flick (2004), as 

vantagens de combinar métodos e técnicas de diferentes abordagens metodológicas 

possibilitam focalizar diferentes aspectos do problema de estudo. 

Para apreensão de alguns dados qualitativos (elementos subjetivos e constitutivos 

de R.S), procedeu-se com uma observação informal e não sistematizada no campo de 

pesquisa. Segundo Lüdke e André (1986), “a observação em campo, auxilia o 

pesquisador no sentido de tentar apreender a visão de mundo dos sujeitos, isto é, o 

significado que eles dão para a realidade que os cerca e às suas próprias ações”. Para 

estes autores, é importante salientar o papel do pesquisador na observação em campo. 

Ainda segundo os mesmos, é fundamental que o pesquisador defina qual será o seu 

papel perante o grupo e quais os propósitos da pesquisa. 

Outro ponto importante trata-se do grau de imersão em campo, pois, “pode 

acontecer que o pesquisador comece o trabalho como espectador e vá gradualmente se 

tornando um participante”. (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p.26) 

Para levantamento dos dados, numa abordagem quantitativa, foi aplicado um 

questionário, o qual correspondeu a 1ª etapa de coleta de dados. Optou-se por esse 

instrumento ao se analisar as vantagens levantadas por Gil (1999, p.129), onde afirma 

que o questionário, “permite aos participantes uma flexibilidade quanto ao horário mais 

adequado para responder as perguntas de pesquisa, garante o anonimato das respostas 

e evita a exposição dos sujeitos pesquisados às opiniões e aspecto pessoal do 

pesquisador”. 

Para avaliação semântica do conteúdo das perguntas elaboradas para o 

questionário, foi feito um pré-teste, sendo aplicado para dez professores e três 

especialistas. Para Gil (1999, p.137) o objetivo seria o de “assegurar a validade e 

precisão do instrumento de coleta de dados”. 

A 2ª etapa de coleta de dados consistiu na realização das entrevistas episódicas, 

a qual dada à natureza da pesquisa numa abordagem qualitativa e pautada no aporte 
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teórico das representações sociais julgou-se bastante pertinente, pois, conforme Flick 

(2004, p.122), “a entrevista episódica é a construção social da realidade durante a 

apresentação das experiências. O método foi desenvolvido como abordagem para as 

representações sociais”. Desta maneira, as questões de pesquisa, vêm se concentrando 

em diferenças específicas de grupo, no conhecimento cotidiano e no contexto onde as 

experiências vivenciadas ocorrem. 

 

3.4 Contatos e contratos 
O período de contatos e contratos ocorreu nas primeiras atividades realizadas 

para imersão no campo de pesquisa. Este momento inicial permitiu a geração do contato 

com o grupo pesquisado, onde foi possível conhecer a dinâmica de cada escola para 

traçar um planejamento adequado para a realização das atividades em campo. 

Neste período, solicitou-se por meio de uma carta de apresentação (Apêndice “A”) 

à Diretoria Regional de Ensino de Taguatinga (DRET) - órgão responsável pela 

organização e regulamentação das atividades administrativas e pedagógicas das escolas 

públicas de Taguatinga – a autorização para a realização da pesquisa no contexto das 

escolas. A DRET, mediante um memorando de apresentação (Anexo), promoveu o 

encaminhamento às escolas que se enquadravam no perfil do estudo, cujo gestor teria a 

autonomia para autorizar a pesquisa. Com a devida autorização, iniciaram-se as visitas 

de sondagem inicial, visando: 

a) fazer uma apresentação pessoal aos professores;  

b) explicar a proposta e os objetivos da pesquisa;  

c) preenchimento da ficha perfil (Apêndice “B”), o qual nos possibilitou levantar 

dados importantes, como:  

• número de turmas com alunos especiais;  

• quantitativo total de alunos;  

• rotina da escola (horários de entrada e saída dos alunos, lanche, 

atividades gerais, etc.);  

• identificação de professores que atuam em turmas inclusivas;  

• dia e horário de coordenação para contato com esses professores. 

 

Por fim, foram agendados os dias/horário para aplicação dos instrumentos de 

pesquisa e firmado o compromisso com a fidedignidade das informações e a devolutiva 

posterior ao grupo. 
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3.5 Contexto da pesquisa 
A pesquisa foi realizada na cidade-satélite de Taguatinga/DF, situada a 25 km de 

Brasília (DF). A cidade foi fundada em 05 de junho de 1958 em terras do município de 

Luziânia (Goiás), na Fazenda Taguatinga, a oeste de Brasília. Seis meses após a 

instalação dos primeiros habitantes, Taguatinga já era uma realidade, onde funcionavam 

no local algumas escolas, hospitais, casa para professoras e estabelecimentos 

comerciais. Era o princípio do povoamento da primeira cidade-satélite da região da 

capital do país. 

A partir de então, a cidade vem crescendo dia-a-dia, tornando-se a maior do 

entorno do Distrito Federal com a população de 243.575, segundo o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2000. 

No campo educacional, a cidade tem sido pioneira na implantação de vários 

projetos, e hoje vem sendo considerada uma referência na área da Educação, em virtude 

de inúmeros trabalhos desenvolvidos nessa área. 

De acordo com os dados obtidos junto ao site da SEE/DF (DISTRITO FEDERAL, 

13/09/2008), o universo de escolas da rede pública pertencentes à DRET é composto 

atualmente por sessenta e duas escolas, das quais são: 

• quatro Centros de Educação Infantil; 

• vinte e oito Escolas Classes; 

• treze Centros de Ensino Fundamental; 

• cinco Centros Educacionais; 

• quatro Centros de Ensino Médio; 

• cinco Escolas Rurais; 

• um Centro de Ensino Especial (CEE); 

• um Centro Interescolar de Línguas (CIL); 

• um Centro de Atendimento Integrado à Criança (CAIC); 

• um estabelecimento de ensino do Serviço Social da Indústria (SESI), vinculado 

por convênio; 

• um estabelecimento de ensino do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), vinculado por convênio; 

• um estabelecimento de ensino da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

e Deficientes (APAED), Associação de Pais e Alunos vinculado por convênio; 
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A partir da implantação da política educacional inclusiva adotada em toda a rede 

pública do Distrito Federal, as escolas de Taguatinga/DF, cada uma há seu tempo, 

buscou atentar para este paradigma educacional propondo-se a construir uma filosofia 

inclusiva no ambiente escolar. Desse modo, a maioria das escolas da cidade tem 

recebido, nos últimos anos, alunos com necessidades educacionais especiais para 

freqüentarem turmas de classe comum no ensino regular, tornando-as, portanto, em 

escolas inclusivas.  

Vale salientar, que todas as escolas de Taguatinga/DF são consideradas 

inclusivas, mas, ainda não são todas que possuem alunos com necessidades 

educacionais especiais incluídos. Portanto, para esta pesquisa, consideraram-se escolas 

inclusivas somente àquelas que estão atendendo alunos com necessidades educacionais 

especiais em classe comum na rede regular de ensino, ou seja, freqüentando turmas 

inclusivas. 

 

3.5.1 Cenário da pesquisa 
A pesquisa foi realizada em cinco escolas inclusivas de Ensino Fundamental (1º 

ano à 8ª série) da rede pública de ensino da cidade de Taguatinga/DF. 

Optou-se pela escolha de escolas inclusivas, sobretudo, pelo fato de o grupo de 

professores já terem contato com o objeto de estudo e, conforme alerta Sá (1998, p.24), 

não se pode “falar em representação de alguma coisa sem especificar o sujeito – a 

população ou conjunto social – que mantém tal representação”. É necessário que haja 

uma correlação entre o sujeito e o objeto da representação que se pretende estudar. 

A seguir, apresenta-se o organograma do perfil das escolas pesquisadas, 

elaborado a partir dos dados do conjunto de gráficos (“E”) que caracterizam as escolas 

pesquisadas. Para auxiliar a leitura das informações, compôs-se a legenda abaixo com a 

significação de alguns termos: 

• ANEEs – Aluno com Necessidades Educacionais Especiais. 

• Sala de Recursos ou Apoio – serviço de apoio pedagógico especializado. Esse 

atendimento é oferecido no contra turno da aula, para determinados alunos com 

necessidades educacionais especiais e é realizado por um professor capacitado.  

• Número Reduzido de Alunos em Sala de Aula – ‘benefício’ contemplado na 

estratégia de matrícula de alunos da rede pública do Distrito Federal e concedido 

a alguns alunos com necessidades educacionais especiais. 

• Alunos Inclusos – Alunos com necessidades educacionais especiais inseridos em 

turma de classe comum da rede regular de ensino.  
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• Turmas Inclusivas – Salas de aula do ensino regular onde tem aluno com 

necessidades educacionais incluído no contexto da classe. 
 

3.5.2 Perfil das escolas pesquisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma do perfil das escolas pesquisadas. 
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De acordo com o organograma apresentado, observa-se que em três escolas 

pesquisadas, os professores participantes desta pesquisa atendem alunos com 

necessidades educacionais especiais em turmas regulares de ensino há mais de cinco 

anos, enquanto que em duas escolas pesquisadas, os professores atendem os alunos 

com necessidades educacionais especiais em turmas regulares de ensino há um período 

de três a cinco anos. Nas salas de aula onde os professores participantes da pesquisa 

atuam, apresentam-se com número de dois alunos com necessidades educacionais 

especiais em 26% das turmas, um aluno incluso em 37% das turmas e, nas 37% de 

turmas restantes, existe a presença de três ou mais alunos.  

Algumas medidas são importantes no processo inclusivo, tais como: redução do 

número de alunos por turma, estruturação de um serviço de apoio especializado, trabalho 

de orientação e de acompanhamento voltado para a conscientização e valorização da 

proposta inclusiva. Neste sentido, observou-se a necessidade de ajustes, pois, de acordo 

com dados obtidos (Gráfico 15 - Apêndice 5), 26% das turmas de alunos inclusos não 

recebem benefício ou auxílio algum. Os tipos de benefício ou auxílio recebido nas 38 

turmas inclusivas existentes podem ser observados no organograma apresentado 

anteriormente, onde 45% das turmas inclusivas pesquisadas possuem número reduzido 

de alunos; em 55% destas turmas, os alunos com necessidades educacionais especiais 

recebem atendimento em sala de recursos ou apoio. 

Deste modo, objetivou-se a intenção de “buscar os significados” das 

representações sociais no ambiente de escolas inclusivas. Assim, justificou-se o 

levantamento dos dados apresentados, a fim de captar informações que subsidiaram a 

apreensão da condição profissional que tal realidade cotidiana impõe aos indivíduos 

participantes desse estudo. 

 

3.5.3 Participantes 
Trinta e oito professores da rede pública de ensino de Taguatinga/DF participaram 

deste estudo. Entretanto, este quantitativo variou entre as ‘duas etapas’ da pesquisa, a 

fim de se atingir os objetivos propostos. 

• 1ª ETAPA (Aplicação dos questionários) – Contou com a participação de trinta 

e oito professores pesquisados. Para seleção destes participantes, adotou-se 

como critério ‘ser professor de turma inclusiva’, ou seja, estar trabalhando em 

turma que possui alunos com necessidades educacionais especiais inclusos. Este 

critério foi estabelecido, tendo em vista que uma ‘representação é sempre de 
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alguém sobre algo ou alguma coisa’, e, partindo deste princípio, deu-se a busca 

de tal grupo específico como referência do presente estudo. 

 

Vale ressaltar que, no momento, não há muitas turmas com alunos com 

necessidades educacionais especiais incluídos nas escolas públicas de Taguatinga/DF. 

Deste modo, o quantitativo de trinta e oito professores foi representativo, abrangendo 

todos os professores de turmas inclusivas nas escolas pesquisadas. 

 

• 2ª ETAPA (Realização das Entrevistas Episódicas) – Contou com a 

participação de sete professoras, as quais foram selecionadas dentre o 

quantitativo geral anteriormente mencionado. O quantitativo de participantes nesta 

fase da pesquisa facilitou o acesso ao grupo, o que permitiu um diálogo 

aprofundado sobre o objeto de estudo. 

 

3.5.3.1 Caracterização dos participantes  
Todos os professores pesquisados são do gênero feminino, concursados em 

cargo efetivo na SEE/DF. No momento, na SEE/DF existem dois tipos de cargo: o cargo 

efetivo e o cargo de contrato temporário. O servidor efetivo tem seu contrato firmado por 

tempo indeterminado de acordo com o interesse das partes. O servidor contratado 

temporariamente tem seu contrato firmado por tempo determinado. 

A seguir apresenta-se uma tabela com a caracterização dos participantes da 

pesquisa. As informações para compor os dados foram retiradas de um conjunto de 

gráficos (Apêndice “F”). 
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Tabela 1 – Perfil dos participantes. 

CARACTERÍSTICAS Participantes da 
1ª Etapa 

Participantes da 
2ª Etapa 

31 a 40 anos 14 3 

41 a 50 anos 20 2 FAIXA ETÁRIA 

Acima de 50 anos 4 2 

Superior completo 22 3 

Especialização 14 4 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Mestrado 2 - 

De 10 a 15 anos 2 3 

15 a 20 anos 16 - TEMPO DE DOCÊNCIA 
NA SEE/DF 

Mais de 20 anos 20 4 

Menos de 1 ano 6 - 

1 a 3 anos 12 1 

4 a 5 anos 6 3 

5 a 7 anos 6 1 

7 a 10 anos 4 1 

 

 

TEMPO DE DOCÊNCIA 
COM O(s) ANEE(s) 

10 a 15 anos 4 1 

Ed. Infantil (1° ano) 3 1 

1ª série 8 2 

2ª série 3 - 

3ª série 16 4 

4ª série 5 - 

NÍVEL DE ENSINO QUE 
ATUAM 

5ª a 7ª série 3 - 

Obs.: Os dados comentados abaixo são referentes à 1ª etapa, tendo em vista corresponder a 
todos os participantes do estudo. 
 

A tabela anterior nos mostra que, em relação à faixa etária, a maioria dos 

professores pesquisados (20), apresentaram idade entre 41 e 50 anos, enquanto que 

quatorze (14) professores pesquisados apresentaram idade entre 31 e 40 anos. Apenas 

quatro (4) professores pesquisados possuem mais de 50 anos. 

Em relação à formação acadêmica dos professores colaboradores da pesquisa, a 

tabela anterior evidencia que vinte e dois (22) professores pesquisados possuem nível 

superior completo, quatorze (14) professores pesquisados possuem cursos em nível de 

especialização, e somente dois (2) professores pesquisados possuem curso de 

Mestrado. 
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No que diz respeito, ao tempo de docência na SEE/DF, a tabela anterior ressalta 

que existe uma maior concentração de professores (20) com bastante experiência, 

acumulando mais de 20 anos de atuação em docência. Existe ainda dezesseis (16) 

professores pesquisados com 15 a 20 anos de experiência docente e somente dois (2) 

professores pesquisados com 10 a 15 anos de docência. 

No que se refere ao tempo de docência junto aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, a tabela anterior evidencia que a maioria dos professores 

pesquisados (12) possuem de 1 a 3 anos de atuação docente, seis (6) professores 

pesquisados atuam nesta área há menos de 1 ano, outros seis (6) professores 

pesquisados possuem 4 a 5 anos de atuação docente e outros seis (6) professores 

pesquisados possuem 5 a 7 anos de atuação docente. Apenas quatro (4) professores 

pesquisados possuem 7 a 10 anos de atuação nesta área; e outros quatro (4) 

professores pesquisados possuem 10 a 15 anos de atuação docente. 

Em relação ao nível de atuação, pode-se perceber na tabela apresentada 

anteriormente que dois (2) dos dezesseis (16) professores participantes da pesquisa 

atuam na 3ª série, oito (8) professores pesquisados atuam na 1ª série, cinco (5) 

professores pesquisados atuam na 4ª série, e os professores restantes atuam na 5ª série, 

educação infantil e 7ª série, sendo três (3) professores, respectivamente. Percebeu-se 

um alto índice de professores atendendo alunos com necessidades educacionais 

especiais na 1ª e 3ª série. Alguns estudos em andamento no contexto da própria SEE/DF 

apontam para um estrangulamento nestas séries, devido às mudanças significativas em 

nível de habilidades e competências exigidas dos alunos para a construção do 

conhecimento. 

 

3.6 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 
Os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa foram:  

• Ficha Perfil; 

• Caderno de Registro; 

• Questionário; e 

• Entrevistas Episódicas. 

 

A seguir, expõe-se quadro contendo a descrição dos instrumentos e 

procedimentos de co-construção dos dados da pesquisa realizada. 
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Quadro 2 – Instrumentos e procedimentos de co-construção dos dados. 

Período Procedimento Instrumento Descrição do 
Instrumento 

Objetivo Registro 

Visita às Escolas 
(Sondagem 

Inicial) 

Ficha Perfil 

(Apêndice 2)  

Roteiro semi-
estruturado 

Levantar 
dados da 
rotina das 

escolas 

Transcrição de 
dados 

(Texto) 

Março 

Contatos e 
Contratos 

 

Início das 
Atividades 
de Campo * F

A
SE

 IN
IC

IA
L 

Observação 
Informal 

Caderno de 
Registros 

Bloco de Folhas Observar 
situações 
relevantes 

ao objeto de 
estudo 

Transcrição de 
dados 

(Texto) 

Aplicado 
individualmente 

para 38 
professores 

Questionário 

(Apêndice 3) 

Roteiro com 20 
perguntas 

fechadas e semi-
abertas 

Captar 
dados numa 
abordagem 
quantitativa 

Folhas com as 
respostas das 

alternativas 
questionadas  

Abril a 
Junho 

 

Coleta de 
Dados 

2ª
ET

A
PA

   
   

   
  1

ªE
 T

A
PA

 

Realizadas 
individualmente 

com 7 
professoras  

Entrevistas 
Episódicas 

(Apêndice 4) 

Roteiro semi-
estruturado com 

10 perguntas  

Captar 
dados 
numa 

abordagem 
qualitativa 

Gravação em 
áudio  

Tabulação e 
sistematização 

dos Dados 

 

Análise 
Interpretativa das 

Respostas  

Questionário  

 

(Dividido em  

III partes) 

I - Identificação 
dos participantes 

II - 
Caracterização 
das escolas e 

dos ANEEs 

III - 
Representações 

sociais (R.S) 

I – Traçar o 
perfil dos 

professores 

II - Montar o 
perfil das 
escolas e 

dos ANEEs 

III - 
Identificar as 
R.S acerca 

do objeto de 
estudo 

Quadro 1 

 

 

Organograma 

 

 

Gráficos e 
Tabelas 

Julho e 
Agosto  

 

 

Tratamento 
dos Dados 

2ª
 E

TA
PA

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
ª E

TA
PA

 

Análise de 
Conteúdo 

Entrevistas 
Episódicas 

Transcrição das 
narrativas 

Identificar e 
analisar as 

R.S. 

Tabelas de 
Categorias 

 
Todos os instrumentos e procedimentos de co-construção dos dados foram 

importantes para captar informações acerca do objeto de estudo. 
A ficha perfil foi utilizada na fase inicial ‘contatos e contratos’ com o objetivo de 

levantar dados sobre os participantes e a rotina da escola, o que facilitou o acesso ao 
campo de pesquisa e o contato com o grupo pesquisado. 

O caderno de registro foi destinado às anotações feitas durante a observação 
informal (não sistematizada) realizada no contexto escolar. Esse procedimento 
corroborou para a discussão dos dados numa abordagem qualitativa e nos permitiu fazer 
um recorte da realidade do grupo pesquisado em relação ao objeto de estudo.  

A coleta sistematizada e estruturada dos dados deu-se em duas etapas: 
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• 1ª Etapa (Aplicação dos Questionários) – compreendeu o levantamento 
quantitativo dos dados das respostas dos trinta e oito professores participantes da 
pesquisa. Este instrumento foi elaborado com vinte perguntas fechadas e semi-
abertas distribuídas em três partes: 

o Parte I – relativa à identificação, composta por um bloco de sete perguntas 
com o objetivo de fazer o levantamento dos dados para traçar o perfil dos 
professores participantes da pesquisa. As perguntas 1, 2, 3 e 4 trataram, 
consecutivamente, da identificação de gênero, faixa etária, situação 
funcional (ou seja, se ocupa cargo efetivo ou temporário na SEE/DF) e a 
formação acadêmica de cada professor pesquisado. As perguntas 5, 6, 7 
visaram identificar o tempo de docência na SEE/DF, o nível de 
atuação/modalidade de ensino e o tempo de docência em turmas de 
alunos com necessidades educacionais especiais. 

o Parte II - composta por um bloco de sete perguntas com o objetivo de 
caracterizar a escola/turma e identificar os alunos com necessidades 
educacionais especiais inclusos. As perguntas de 8 a 10, além de 
questionarem o número de alunos inclusos em sala de aula, ainda 
indagava sobre o fato dos professores receberem auxílio ou benefício por 
atuarem em turmas inclusivas e, em caso afirmativo, identificar qual(is) 
seriam e quais os tipos de necessidades educacionais especiais que 
caracterizam seus alunos inclusos. 

 
A pergunta de número 11 investigou o tempo em que a escola atende alunos com 

necessidades educacionais especiais no processo de inclusão. As perguntas de 12 a 14 
analisaram a capacitação profissional (cursos, palestras, especialização, etc), solicitando 
aos professores participantes que apontassem a forma mais adequada para 
preparar/capacitar o professor para atuar em turma inclusiva. Solicitou-se ainda, em meio 
aos referidos questionamentos, que o professor pesquisado se auto-avaliasse quanto a 
possuir os conhecimentos adequados para trabalhar junto aos alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
 

o Parte III - englobou o bloco de perguntas numeradas de 15 a 20. As quais 
focaram as representações dos professores a acerca do aluno com 
necessidades educacionais especiais, destinando-se também a identificar 
possíveis sentimentos de rejeição, preconceitos, medo, discriminação, 
despreparo profissional e aceitação ou não do processo de inclusão 
escolar. 
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Sabendo que as representações sociais não se manifestam diretamente, mas se 

ancoram a outras, elaborou-se a última questão do questionário com uma frase indutora 

para levantamento dos elementos das representações sociais sobre o objeto 

representacional pesquisado. Para Abric (2000, p.4), tal “método permite com eficiência 

captar os elementos constituintes do universo semântico do objeto em estudo, e 

possibilita atualizar elementos implícitos dispersados durante as produções discursivas”. 

Nesse sentido, apresentou-se aos participantes a pergunta de número 20 com a 

seguinte frase indutora: “Quando você escuta a expressão “aluno com necessidades 

educacionais especiais”, quais as palavras ou expressões que vêm à sua mente?” 

Solicitou-se que fossem dadas pelo menos quatro respostas e que se enumerasse cada 

uma por ordem de importância. 

A partir das respostas dadas, buscou-se identificar as representações sociais 

ancoradas no imaginário social dos professores a respeito dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, influenciadas pelas seguintes significações: concepções de 

deficiência marcada pela cultura do aluno ideal; discriminação traduzida por idéias 

preconceituosas; atitudes de exclusão e incapacidade profissional reforçada por crenças 

e valores (medo, insegurança, aceitação, etc.). 

 

• 2ª Etapa (Entrevistas Episódicas) – correspondeu a coleta de dados numa 

abordagem qualitativa, no qual tais entrevistas visaram captar a partir das 

narrativas das sete professoras entrevistadas, evidenciando situações e 

experiências vivenciadas com o objeto de estudo. Para tanto, as perguntas 

pretendiam focalizar um episódio ‘concreto’, para emergir elementos constitutivos 

de representações sociais, como, por exemplo, a seguinte pergunta expressa em 

entrevista: “Voltando no tempo, como foi a sua primeira experiência com o aluno 

com necessidades educacionais especiais?”. Segundo Flick (2004), essa forma 

de contextualizar as perguntas permite que o entrevistador acesse os 

componentes semânticos do conhecimento cotidiano expressos na fala do 

entrevistado. Para tal, faz-se necessário elaborar previamente um roteiro de 

perguntas para guiar o entrevistador. Desse modo, foi estruturado um roteiro 

composto por dez perguntas contextualizadas. 

 

Em relação ao quantitativo de participantes desta fase, vale esclarecer que não foi 

definido a priori, mas, a partir da saturação das entrevistas, o que significa dizer, que é o 

momento de parar as entrevistas, isso acontece quando o discurso dos entrevistados não 
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traz novas idéias. Nesta pesquisa a saturação foi atingida com o total de sete entrevistas. 

A escolha das participantes foi feita de forma informal, contudo, teve-se o cuidado de 

selecionar profissionais pertencentes à realidades diferentes, com o intuito de captar a 

diversidade de opiniões e de experiências vividas, o que valorizou a análise de conteúdo 

dos dados emergidos suscetíveis à classificação/categorização.  

Todos os encontros com os professores participantes da pesquisa foram 

agendados para o horário de coordenação, ou seja, no contraturno da regência de 

classe. Em relação à escolha do local das entrevistas, deu-se preferência a locais 

silenciosos, pois, foi utilizado um gravador de áudio para que as informações não se 

perdessem durante a transcrição das falas. Cada entrevista teve em média duração de 

50 minutos. 

Ao final da aplicação de cada instrumento (questionários e entrevistas episódicas), 

assegurou-se aos participantes o anonimato da identidade, a fidedignidade do material 

coletado e a posterior devolutiva ao grupo participante após análise e interpretação dos 

dados. 

 

3.6.1 Procedimentos de análise e interpretação dos dados 
Entre os meses de julho e agosto de 2008, intensificaram-se as atividades de 

análise e tratamento dos dados coletados em cada etapa da pesquisa. 

• 1ª Etapa (Questionário) - para estruturação e organização dos dados obtidos, 

utilizou-se o software Excel e de um profissional especializado em sistematizar e 

tabular dados de forma eletrônica.  

 

Os resultados dos dados obtidos no questionário foram apresentados de forma 

quantitativa, sendo codificados e tabulados em forma de gráficos e tabelas, considerando 

a freqüência apresentada nas respostas. A divergência entre as perguntas deu-se na 

forma de procedimento das análises e discussão dos dados.  

No bloco de perguntas das Partes I e II (identificação dos participantes, 

caracterização da escola/turma, capacitação profissional, perfil dos alunos com 

necessidades educacionais especiais inclusos), os dados foram analisados e discutidos 

de forma interpretativa, de acordo com o aporte teórico das representações sociais e as 

referências teóricas sobre o objeto de estudo. 

No bloco de perguntas referente à da Parte III (representações sociais dos 

professores sobre o objeto de estudo), procedeu-se análise e discussão numa 

abordagem qualitativa dos dados. Na última questão, de nº. 20, os dados foram 
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submetidos à técnica de análise do conteúdo. Tal procedimento considerou unidades de 

análises e definição de categorias, que compreende na operação de classificar os 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias a partir de critérios definidos. (FRANCO, 2005) 

 

• 2ª Etapa (Entrevistas Episódicas) – Como forma de iniciar a análise de dados, 

as narrativas coletadas em áudio foram transcritas, de modo que não houvesse 

perda da expressão das falas dos sujeitos. Em seguida, examinou-se e 

reexaminou-se o material produzido, buscando compreender o significado dos 

conteúdos transmitidos pelas falas dos sujeitos. Após várias leituras, procurou-se 

categorizar os dados mediante a freqüência das evocações, visando identificar e 

analisar os componentes constitutivos das representações sociais. 

 

Para a análise e discussão dos dados nesta etapa, utilizou-se a adaptação da 

técnica de análise do conteúdo. Esta, segundo Bardin (1977 apud FRANCO, 2003, p.20), 

pode ser considerada como: 

“Um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens (...). A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das 
mensagens.” 

 

Associada à técnica de ‘análise do conteúdo’, os dados foram interpretados 

considerando os principais níveis de discussões das representações sociais, a definição 

do campo comum das representações, os processos de ancoragem e posicionamentos 

dos sujeitos frente ao fenômeno estudado. 

Para apreender os significados das falas dos participantes, buscou-se como 

critério as análises das categorias que emergiram das falas das professoras entrevistas. 

Segundo Franco (2003, p.15), “o significado de um objeto pode se absorvido, 

compreendido e generalizado a partir de suas características definidoras e pelo seu 

corpus de significação”. 

Bardin (1977 apud FRANCO, 2005, p.96) comenta que “o corpus é o conjunto de 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua 

seleção implica escolhas, seleções e regras”. Deste modo, optou-se por fazer o 

levantamento dos significados nesta fase de pesquisa, tendo em vista os dados coletados 

permitirem um aprofundamento da análise e discussão dos resultados obtidos. 
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Conforme Franco (2003, p.16), a análise de conteúdo requer que as descobertas 

tenham relevância teórica, “uma informação puramente descritiva não relacionada a 

outros atributos é de pequeno valor”. Portanto, os tipos de comparações podem ser 

‘multivariados’, dependendo da intencionalidade do pesquisador.  

Franco (2003, p.57) ressalta ainda que a criação de categorias é o ponto crucial 

da análise de conteúdo, “o critério de categorização pode ser semântico (categorias 

temáticas: por exemplo, todos os temas que signifiquem ansiedade, ficam agrupados na 

categoria “ansiedade”, enquanto os que signifiquem descontração ficam agrupados sob o 

título conceitual”. 

Para elaboração de categorias, existem alguns aspectos a serem considerados. 

No caso específico desta pesquisa, as categorias não foram definidas a priori; emergiram 

das falas, do discurso, do conteúdo das repostas dos participantes do estudo. 

A discussão dos dados também visou à caracterização dos aspectos típicos do 

grupo, a indicação da variabilidade dos indivíduos e do contexto social em relação ao 

objeto representacional e a identificação de representações sociais elaboradas nos 

processos de pensamento dos indivíduos, buscando, captar e apreender o processo de 

ancoragem desses pensamentos. Para Moscovici (2005), esse é o primeiro passo para 

focar o estudo do objeto pautado no aporte teórico das representações sociais e na 

dimensão da Psicologia Social. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos após o tratamento e análise dos 

dados coletados. Estes foram discutidos mediante o aporte das representações sociais e 

análise do conteúdo, o que propiciou identificar elementos significativos e relevantes ao 

estudo da inclusão escolar e correlacioná-los ao ‘fenômeno’ das representações sociais. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Há de se cuidar do broto para que a vida nos 
dê flores e frutos. 

Milton Nascimento 

 

O presente capítulo apresenta a análise e a discussão do conjunto dos resultados 

encontrados na pesquisa, os quais evidenciam as representações sociais manifestadas 

pelo grupo de professores pesquisados sobre o aluno com necessidades educacionais 

especiais e o significado dessas representações para o processo de inclusão escolar. 

Pretendeu-se com a busca de tal significado apontar algumas situações, em 

caráter de sugestões, que possam viabilizar o processo de inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais no contexto escolar. 

A dinâmica das análises e as discussões dos resultados obtidos são apresentadas 

ao longo deste capítulo do seguinte modo: primeiramente, são analisados os dados 

resultantes das anotações do caderno de registro, realizadas durante a observação 

informal no campo de pesquisa. Em seguida, são apresentados e analisados os dados 

resultantes da 1ª e 2ª etapas do estudo, que correspondem respectivamente aos 

questionários aplicados a trinta e oito professores e as entrevistas episódicas realizadas 

individualmente com sete professoras. 

 

4.1 Análise e discussão dos dados - Observação informal 
A observação informal no campo de pesquisa, mencionada em capítulo anterior, 

foi um procedimento que objetivou registrar ‘situações’ as quais permitiu-nos captar 

impressões e interações sociais no ambiente escolar em relação ao objeto de estudo. 

Sobre os registros das observações, pode-se começar com a chegada ao campo 

de pesquisa. Neste momento, percebeu-se algumas situações que foram relevantes para 

a reflexão e discussão do tema. 

Apesar de a maioria das escolas considerarem importante a realização da 

pesquisa e se colocarem à disposição, existiram dificuldades para se ter acesso inicial ao 

grupo de professores, como por exemplo, no seguinte trecho transcrito: ‘Gestor de uma 

das instituições de ensino’: 

“- Ah! que bom você falar de inclusão, a gente precisa muito saber sobre 
esse assunto, mas, hoje não vai dá pra você falar com ninguém, a 
professora ‘A’ está de abono e as outras estão em curso, e na próxima 
semana é a reunião coletiva para tratarmos de...”.  
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Discursos que se assemelham a este foram comuns durante a realização da 

pesquisa. 

Entende-se que o abono é, por lei (Lei n.° 1303/96), um direito dos professores, e 

os cursos são fundamentais para a formação continuada. Mas, os momentos destinados 

às reuniões precisam ter flexibilidade para tratar de assuntos pertinentes ao grupo, 

sobretudo, aqueles que dizem respeito às práticas dos professores com os alunos, como 

é o caso da inclusão escolar. 

 

4.1.1 Reflexões sobre o cotidiano escolar: a lógica da inclusão 
Conforme expresso anteriormente pelo próprio gestor, figura que representa a 

escola, a inclusão escolar é uma questão que necessita ser discutida na escola. Nesse 

sentido, foi solicitado um breve momento na reunião coletiva, para contato com o grupo e 

apresentação dos objetivos da pesquisa, mas o pedido não foi atendido, uma vez que a 

pauta da reunião já contemplava outros assuntos mais urgentes e/ou importantes, como 

por exemplo: “Na próxima quarta não vai dá, porque tem a reunião coletiva. Mas olha, 

vem um dia (...) marca ali com a coordenadora pra você falar com elas (as professoras), 

elas estão precisando de umas orientações sobre a inclusão”. 

Percebeu-se que, apesar da temática ser considerada importante e pertinente 

para o momento vivido pela escola, o que ainda se espera em relação à estudiosos sobre 

o tema em questão é ser alguém que traga novidades sobre o assunto. Sob esta ótica, 

abrir um espaço na agenda das escolas para refletir e discutir a inclusão como proposta 

de estudo e reflexão torna-se algo um tanto complicado. 

Para viabilizar o encontro com os professores, foram necessárias várias visitas às 

escolas. E a maioria dos encontros aconteceu às quartas-feiras, durante a coordenação 

coletiva, quando não havia reunião geral com a equipe diretiva da escola: diretor, vice-

diretor, supervisor pedagógico, coordenadores e orientador educacional. O fato da 

aplicação dos instrumentos de pesquisa terem sido agendados para este dia 

especificamente, deu-se pelo motivo de todos os professores estarem presentes na 

escola, inclusive, os não participantes do estudo, que por muitas vezes questionaram a 

presença de uma ‘pesquisadora’. 

Diante da explicação do motivo de estar ali dando andamento à pesquisa, uns 

diziam: “Ah, agora estão querendo saber sobre a inclusão!” Alguns comentavam: “Puxa! 

Você ta fazendo mestrado, é difícil né! Pena que as pessoas que deveriam saber não 

ficam sabendo”. Tal consideração referia-se aos profissionais da SEE/DF, responsáveis 

diretos pela inclusão escolar. Outros confirmavam: 
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“É mesmo!... Nós nunca tivemos voz na Secretaria de Educação, pra 
nada! Nós é que ficamos cinco horas em sala com os alunos, e na hora 
de tomar alguma decisão ninguém pergunta nada pra gente. Eles 
decidem entre eles lá. Eles é quem tinham que saber mesmo! O 
resultado desta pesquisa... porque a gente já sabe como é que as coisas 
estão acontecendo aqui (...)!” 

 

Como forma de motivação e valorização à pesquisa, por vezes, foi preciso dizer 

que uma das intenções era levar os resultados do estudo à Diretoria de Ensino Especial 

da SEE/DF, a fim de mostrar aos profissionais responsáveis como a inclusão está 

acontecendo e quais as representações sociais que os professores manifestam em 

relação ao assunto. 

O discurso apresentado há pouco na fala do ‘professor’, sobre a necessidade de 

ser ouvido em suas idéias, demonstrou que há uma dificuldade de se conseguir um 

espaço para se pronunciar frente às questões educacionais. Essa situação permite-nos 

inferir que a visão sobre o sistema educacional é a visão de um sistema fechado, no qual 

as idéias entre seus segmentos são pouco articuladas e de pouca expressividade por 

parte de alguns, sobretudo, por parte do segmento de professores, que não encontram 

espaço para expor seus questionamentos e debater suas idéias. 

É visível o quanto isso angustia e causa frustração para o professor. Isto pôde ser 

observado na fala de uma professora: “A gente sente-se sabe como, colega? (referindo-

se à pesquisadora sobre a questão de não ter espaço para reivindicar...) Um lixo! Sem 

nenhuma importância”. Outra professora tentando amenizar a situação, diz: “Liga, não! 

Hoje ela tá atacada, tá de TPM.” A outra revida novamente:  

“Então, eu estou de TPM há muito tempo, pois há muito tempo que eu 
me sinto assim. Eu falo que eu estou me sentindo um lixo não é por mim, 
não! É como a Secretaria vem tratando a gente! A escola! Os alunos! Os 
especiais! (silêncio)... É um verdadeiro depósito!... (se emociona... 
lacrimejando os olhos) Não é?! A gente fica ali no cantinho..., esperando 
o tempo dá jeito, cuidar de desintegrar de vez.”  

 

Depois desta fala, muitos professores que estavam ouvindo o depoimento riem da 

forma com que a professora se expressa, e ali o assunto se esvai em meio às 

brincadeiras que surgem. 

Este episódio aconteceu durante a coordenação na sala de professores. Naquele 

momento, não houve nenhuma pausa para refletir sobre aquela fala que expressou 

sentimentos profundos e que incomodavam tanto aquela professora. A visão daqueles 

professores coordenando naquela sala, cada um com seu material, a maioria de cabeça 

baixa, concentrados ou isolados, remete à lembrança de uma leitura recente de 

Perrenoud (2000, p.105), a qual comenta que coordenar “é primeiramente, contribuir para 
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instituir e para que funcionem os locais de discussão, para que as coisas sejam ditas e 

debatidas abertamente, com respeito mútuo”. Assim, faz-se necessário romper com o 

silêncio no ambiente escolar, dando voz ao professor, no desprezo ou na ignorância 

mútua, qualquer tentativa de organização coletiva é vã. 

Abrir espaços legítimos para o diálogo no ambiente escolar é fundamental para 

que o professor possa tornar-se um sujeito crítico refletindo o seu papel 

pessoal/profissional na instituição. “Dar voz ao professor não é apenas ouvi-lo no que ele 

tem a dizer, a reivindicar, mas, sobretudo, tomá-lo como sujeito produtor de visões de 

mundo, de saberes, de cultura” (ALVES apud SANTOS e PAULINO, 2006, p.90). 

 

4.1.2 A Diversidade e a ação pedagógica  
A escola, como um espaço social, abarca inúmeros eventos multiculturais. Em 

alguns momentos, foi possível presenciar atividades lúdicas e culturais envolvendo 

alunos com necessidades educacionais especiais. No período de Festa de Junina, teve-

se a oportunidade de observar os ensaios de uma turma com um aluno incluso. O aluno 

“C” era um menino grande, bem maior que os seus colegas de turma. Eles ensaiavam 

uma dança folclórica para ser apresentada aos familiares no dia da referida festa. Era 

notório o constrangimento do aluno em estar ali, dançando em meio aos colegas de 

turma bem menores que ele. 

Sutilmente, abordou-se a professora, comentando-se a situação. Ela concordou 

com o fato, porém, disse não saber o que fazer para resolver a situação, pois, havia sido 

orientada a tratar todos igualmente: “Aqui todo mundo é igual! É o que eu sempre falo 

pros meus alunos... E eu tento tratar todos igualmente pra não discriminar ou rotular o 

aluno. Ele tem que dançar com todos da turma...” 

Essa fala da professora nos fez refletir sobre a complexidade e a multiplicidade de 

abordagem que permeiam o discurso da ‘diferença’. É importante reconhecer a real 

dimensão do termo, para não cairmos em ciladas conforme, nos orienta Pierucci (1998 

apud CARVALHO, 2008, p.22) ao citar alguns equívocos que se encontram ao defender 

a idéia da diferença “desvinculada das relações de valor que fundamentam a 

desigualdade, cometendo-se o risco de privilegiar o discurso da igualdade em detrimento 

da realidade”, como no slogan “somos diferentes, mas somos iguais”. 

Ainda sobre o pensamento da autora, ela reconhece que a forma de pensar em 

torno deste slogan tem sido uma marca de sucesso na política de inclusão escolar, numa 

tentativa heróica de que a diferença assuma novos significados. O referido slogan busca 

tratar sobre a diferença em tom de conquistar a solidariedade em torno de um suposto 
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comportamento igualitário entre os grupos, algo contraditório e difícil de defender, pois, a 

idéia de diversidade contempla a dimensão das singularidades e das próprias diferenças. 

Para Carvalho (2008, p.23), a idéia a ser defendida para o trabalho na diversidade 

é: “Somos diferentes e queremos ser assim e não uma cópia malfeita de modelos 

considerados ideais. Somos iguais no direito de sermos, inclusive diferentes!”. 

O imaginário social e a cultura escolar de homogeneidade entre os grupos 

reforçam a construção de representações sociais ancoradas nos binômios: 

diferente/igual, normal/anormal, capaz/incapaz, etc. Este pensamento tem peso nada 

trivial, uma vez que direciona as atitudes e comportamentos desfavoráveis ao processo 

de inclusão escolar.  

Há que se tomar cuidado quando o professor, em nome da proposta de inclusão, 

iguala no sentido de equiparar e nivelar os seus alunos, sem pensar em suas 

singularidades, especificidades e suas diferenças. Professores com esta forma de pensar 

apresentam geralmente uma visão homogênea do grupo, no qual todos devem ter a 

mesma prontidão. Tal visão é totalmente contrária, ou seja, caminha na via oposta para 

se chegar a uma escola inclusiva. 

Não cabe aqui criticar ou questionar a postura de professor ‘A’ ou ‘B’. Deve-se, 

sim, questionar e refletir sobre o trabalho na diversidade, que deve ser voltado para 

acolher as diferenças de forma tal que estas não sejam algo impeditivo e/ou limitador. As 

diferenças devem ser percebidas de forma a buscar alternativas adequadas de 

possibilidades e de participação dos sujeitos em situação de desigualdade a fim de uma 

maior paridade entre o grupo. Tal fato deve ser tomado como um desafio no contexto 

escolar inclusivo, pois, é necessário aprendermos “com” e “na” a diversidade. 

Cabe aqui, portanto, segundo Oliveira (2005, p.16), uma análise constante sobre a  

“(...) diversidade da escola e o saber-fazer educativo, que muitas vezes, 
traz idéias que se apresentam como uma problemática educacional, 
porque está subjacente a uma construção de pensamento educacional, 
condicionado a concepções de educação expressas por diversas 
tendências teóricas, imaginários e representações sociais vinculadas a 
um contexto político-social”. 

 

Deve-se considerar as representações sociais nas dimensões das relações do ato 

educativo como um processo de re-construção e re-criação da realidade. Sobre isso, 

Moscovici (2005, p.90) comenta que “os fenômenos e pessoas com que nós lidamos no 

dia-a-dia não são, geralmente, um material bruto, mas são produtos, ou corporificações, 

de uma coletividade, de uma instituição, etc”. 
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Ao analisar tal questão, constata-se a importância de se perceber as sutilezas e 

os pormenores das interações sociais vivenciadas no interior das instituições de ensino, 

para apreender a realidade cotidiana. Pois, muitas vezes, são nos detalhes que se 

identificam ações e indivíduos envolvidos com o fazer educativo de tal forma que 

enfrentam o desafio de re-organizar e re-criar o ambiente escolar para torná-lo um 

espaço que acolha e respeite a diversidade e a singularidade dos alunos. 

Nos resultados obtidos nas 1ª e 2ª etapas da pesquisa, identificaram-se algumas 

situações vivenciadas no contexto da escola inclusiva entre o grupo de professores frente 

à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Estes dados 

possibilitaram-nos uma análise das representações sociais manifestadas acerca do 

objeto de estudo, permitindo a articulação de novas discussões e reflexões a respeito do 

assunto. 

 

4.2 Análise e discussão dos dados - 1ª e 2ª etapas da pesquisa 
Os resultados obtidos no questionário (1ª etapa da pesquisa) são apresentados 

em forma de gráficos considerando a freqüência das respostas dos participantes. Alguns 

gráficos não aparecem nesta seção, estando localizados nos Apêndices “E” e/ou “F”. 

As Partes I e II do questionário foram compostas por questões que pretenderam, 

principalmente, levantar dados para compor o perfil das escolas pesquisadas, 

caracterizando os participantes da pesquisa. No entanto, alguns resultados, por se 

articularem às discussões acerca do objeto de estudo, são apresentados e comentados 

ao longo das análises. 

A respeito das entrevistas episódicas (2ª etapa), faz-se importante salientar que 

as professoras participantes receberam nomes fictícios, a fim de preservar a identidade 

das mesmas. Os resultados que emergiram das narrativas das professoras foram 

apresentados em dez categorias dispostas em tabelas. Cada categoria envolveu diversos 

termos que foram agrupados em classes de acordo com a relação semântica entre as 

respostas.  

Durante a análise e discussão dos dados, são apresentadas algumas estratégias 

e/ou ações relacionadas ao trato e o atendimento dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Vale salientar que estes não devem servir de guias ou manuais, 

pois, no processo inclusivo o aluno com necessidades educacionais especiais e as 

situações devem ser vistas de forma distinta, única, e jamais generalizadas. 
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4.2.1 Análise e discussão dos resultados - 1ª e 2ª etapas 
Em relação ao gênero dos professores pesquisados, prevaleceu, em sua 

totalidade, o sexo feminino (Gráfico 18 – Apêndice “F”). Diante deste dado, constatou-se 

o que já é perceptível ao se observar a escola em seu contexto geral, ou seja, ainda hoje 

a quantidade de mulheres que escolhem a profissão do magistério é muito maior que a 

dos homens. Conforme dados de pesquisas anteriores, dentre os professores brasileiros, 

81,3% são mulheres e 18,6% são homens. Sob esta proporção, ainda cabe ressaltar que, 

a maioria das professoras atua nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Sobre tal 

questão, André (2002) revela que a predominância de mulheres na profissão docente no 

Brasil se deveria ao aumento do mercado de trabalho, decorrente da ampliação do 

atendimento escolar, como também da procura dos homens por novas profissões no 

período de industrialização. 

É sabido que trabalhar com crianças é uma atividade historicamente 

desempenhada por mulheres. André (2002) ressalta que, para diversos autores, tal 

questão está associada ao imaginário social entre escola e maternidade, que leva a uma 

concepção do processo educativo da escola como continuidade do lar, sempre sob a 

orientação e/ou a coordenação de mulheres. Outro ponto importante é o conceito de 

feminização do magistério. Talvez por se tratar de uma área profissional ligada ao 

‘cuidar’, esta continue sendo majoritariamente ocupada pelo gênero feminino. 

O magistério representou durante as primeiras décadas do século XX a única 

carreira aberta às mulheres. Desta forma, a profissão adquiriu atributos de missão, 

vocação e dom transmitindo ao longo dos anos, estereótipos que acabam por 

caracterizar a imagem da educadora dos anos iniciais de escolaridade, a figura da 

mulher, recaindo numa visão distorcida da profissão. 

Para Carvalho (1996, p.13), a presença feminina no contexto da escola não se 

refere somente a uma questão numérica, mas caracteriza um fazer marcado: “pelo 

predomínio da emoção e da afetividade na visão do mundo e do trabalho docente, como 

também a uma postura defensiva e conservadora frente ao novo”. 

As professoras entrevistadas, ao serem questionadas a respeito da escolha da 

profissão, revelam dados interessantes em relação ao gênero, como sendo uma das 

implicações para a escolha profissional, como em uma das perguntas realizadas: “Você 

poderia contar como escolheu essa profissão? O que te levou a ser professora?” 

As respostas dadas pelas professoras pesquisadas (7) se assemelharam bastante 

em relação às questões que influenciaram a escolha profissional. A partir das respostas 

dadas, foi possível a identificação de cinco classes de respostas: das sete professoras 
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pesquisadas, seis (6) professoras pesquisadas destacaram os aspectos familiares, 

relacionados à influência de membros da família que são ou não professores; todas as 

professoras pesquisadas destacaram os aspectos financeiros, nas quais envolveram 

questões que dizem respeito à oportunidade de emprego, estabilidade em concurso 

público; também os aspectos histórico-culturais foram destacadas por todas as 

professoras pesquisadas, sendo as inferências relacionadas à profissão como as 

inferências mais comuns’ para as ‘mulheres’ da época; os aspectos profissionalizantes 

também foram destacados pelas sete professoras pesquisadas, as quais abrangeram a 

idéia de formação, cursos e formação acadêmica; por último, cinco (5) professoras das 

sete professoras pesquisadas destacaram a questão da escolha involuntária, ou seja, 

não consideraram ter sido uma escolha a profissão de professor. 
 

Tabela 2 – Categoria 1: Aspectos que influenciaram a escolha profissional. 

 Respostas
CLASSES  

Nº. de 
Ocorrências 

% 

FAMILIARES 

 “Incentivos da mãe.” 

 Influências de irmãs professoras.” 

 Família inteira de professores.” 

9 

 

19% 

FINANCEIRAS 

 “Ter um emprego.” 

 “Passar em concursos.” 

 “Facilidade de trabalho na área.” 

11 

 

23% 

HISTÓRICO-CULTURAIS 

 “Profissão para as mulheres da época.” 
12 

 
26% 

 

ACADÊMICAS 

 “Oportunidade de formação acadêmica (magistério e/ou 
vestibular).” 

 “Ter uma formação profissional.” 

9 

 

19% 

 

OUTRO TERMO: “INVOLUNTÁRIO” 

  “Não houve uma escolha...” 
6 

 
13% 

 

Obs.: O número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos 
explicitados e não a partir do número de professoras entrevistadas. 

Para ilustrar, a seguir apresentam-se as falas das professoras a respeito da 

escolha profissional: 
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Nota-se que a maioria das professoras (5), apontaram-se inicialmente em suas 

falas, não terem feito uma escolha pela profissão; elas afirmaram terem sido levadas 

pelas circunstâncias, sobretudo, pelas condições oferecidas pelo mercado de trabalho da 

época e também pelas influências familiares. 

Professora ‘Vilma’ ressalta: 

“Não sei. Eu não escolhi essa profissão... (Pausa) Eu não escolhi, eu fui 
escolhida (risos). Eu não escolhi... Quando eu... eu fiz curso normal aqui 
perto da minha casa, né... Minha mãe já era professora... então, ela 
falou: - faz curso normal, é mais tranqüilo (...) e mulher normalmente era 
professora”. 

 

A Professora ‘Neide’ afirma: 

“Sinceramente, até hoje eu não sei... Sinceramente... Minha mãe disse 
que era bom... minha mãe era analfabeta, de certo ela tinha assim... uma 
admiração pela profissão e me colocou naquela época pra fazer o 
magistério, era o curso que tinha também pras mulheres era o mais 
comum (...)”. 

 

Já a Professora ‘Fernanda’ destaca: “Primeiro, éhh... pela família, né. Irmãs 

professoras, irmã mais velha professora, então, a tendência a mais é ir seguindo, né. (...) 

o que oferecia mais dentro de Brasília, o que tinha mais concurso, onde você tinha mais 

chance de ter um emprego(...)”. 

Por último, a Professora ‘Cláudia’ explana: “Ué... Porque na minha época não 

tinha outra opção... mulher ia trabalhar em banco (ser bancária) ou ser professora... ainda 

tinha a oferta de emprego, só não tinha tantos concursos que tem hoje... então... família 

inteira professora... falei ...vou ser professora”. 

De acordo com as respostas dadas sobre a escolha profissional, pode-se 

observar que os motivos explicitados não demonstram uma escolha reflexiva e decisiva 

para desempenhar com vocação, desejo e paixão, a função de professora. 

Somente duas professoras disseram ter se envolvido e acabaram se apaixonando 

pela área da educação; no entanto, isso não foi observado de modo geral. 

Dotta (2006), ao analisar as entrevistas realizadas com o grupo de professores em 

um estudo próprio, comenta que é possível notar a satisfação, em grande parte, das 

respostas dos sujeitos ao falar da sua profissão, embora, não seja de forma exclusiva, 

pois, em muitos momentos as dificuldades aparecem ainda que de forma velada. 

Assim, a professora Professora ‘Neide’ destaca:  

“(...) apesar de ter sido uma escolha (Pausa) mais pelo lado da minha 
mãe (Pausa) eu acabei me apaixonando por tudo o que tem dentro da 
educação (...) eu costumo falar que a minha sala de aula só é 
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comparável com a minha cama, de tanto que eu gosto. Tem dificuldades 
é claro, mas, eu não tenho outro lugar pra me sentir melhor do que a 
minha sala de aula... Eu amo, amo, amo, amo (...)”. 

 

A Professora ‘ Norma’ diz:  

“(...) não escolhi, mas não me arrependo, eu gosto muito do que eu faço. 
Eh...eu tinha outras metas pra mim, outros objetivos, mas, a educação 
acho que... eh... foi... e está sendo muito bom pra mim. (...) Apaixonei! A 
gente começa a trabalhar, começa a conhecer as pessoas, as crianças, 
as necessidades... aí a gente percebe que a nossa profissão é muito 
importante(...) Apesar de tudo eu vejo como muito importante”. 

 

Desse modo, observa-se que a profissão de professor “acontece” na vida das 

mulheres entrevistadas através de influências de fatores, situações e motivos que, de 

certa forma, levaram à uma tomada de decisão. Sejam quais forem os motivos atribuídos 

a tal escolha, notou-se que o contexto social, a tradição cultural, o gênero e o grupo em 

que os sujeitos estão inseridos favoreceram ou mesmo direcionaram para tal escolha 

profissional.  

Em relação às representações sociais associadas à questão do gênero, observa-

se prontamente que outras situações também se implicaram nessa questão, como o fato 

de algumas professoras comentarem: “Me coloco no lugar da mãe desse aluno (...)”. Tal 

situação só é possível diante da condição de gênero das participantes, o que favoreceu o 

surgimento da alteridade, ou seja, possibilitou acessar elementos subjetivos da condição 

de mãe do aluno com necessidades educacionais especiais, colocando-se em tal lugar, 

no lugar de um ‘outro’, que, considerando seus sentimentos, desejos e atitudes, 

desvelam determinado pensamento, representações e comportamento. 

No que tange à faixa etária, dados de pesquisas já realizadas apresentam 

resultados da idade média dos professores em comparação com o panorama 

internacional, colocando os professores brasileiros como relativamente jovens (com 

média de 37,8 anos) em relação a outros países. Os dados (Gráfico 22 - Apêndice 6) 

revelam um panorama diferenciado: a idade média dos professores pesquisados é de 45 

anos, o que nos permite inferir que são professores mais antigos no exercício da 

profissão e, muitas vezes, acabam por optar por turmas com menos alunos, como as 

turmas inclusivas, por exemplo. 

Na SEE/DF, no início do ano letivo, a distribuição de turmas entre os professores 

faz-se por meio de uma tabela de pontos. Assim, mediante a classificação na tabela, 

cada professor escolhe a turma que vai trabalhar durante o ano. Um dos critérios que 

aumenta a pontuação é o tempo de serviço. Portanto, professores mais velhos têm mais 
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tempo de serviço, e logo têm a preferência na escolha de turma. Muitos professores 

optam por trabalhar no processo de inclusão escolar movidos pelo atrativo da redução do 

quantitativo de aluno em sala de aula, benefício oferecido pela SEE/DF às turmas 

inclusivas, cuja redução pode variar de 7% a 20% no total de alunos. 

Durante a entrevista realizada com a Professora Rita, ela citou ter feito opção por 

trabalhar em uma turma inclusiva, devido ao número reduzido de alunos, afirmando: “De 

acordo com a distribuição de turma e pelos anos que eu já tenho eu acho que eu posso 

me dá o direito de escolher uma turma com menos alunos (...). Eu quero uma turma com 

menos alunos pra poder também me dedicar mais, né...” 

Em relação ao tempo de docência dos participantes na SEE/DF, observando o 

gráfico 1, constatou-se que 53%, ou seja, a maioria dos professores, tem mais de vinte 

anos de atuação em docência, 42% dos professores possuem de 15 a 20 anos em 

docência e 5% dos professores acumulam de 10 a 15 anos em docência. Também pode-

se interpretar os dados do gráfico 1 a seguir, como sendo ‘anos de experiência’ que os 

professores participantes da pesquisa acumulam atuando em salas de aula da rede 

pública. 

 

 

Gráfico 1 - Tempo de docência na instituição na SEE/DF. 
 

Esses dados são importantes por nos levarem a crer que os professores 

participantes da pesquisa, no decorrer de sua carreira pública no magistério, 

acompanharam as dificuldades, barreiras, adaptações e mudanças que aconteceram na 

educação especial com a chegada da inclusão escolar. E, por se tratar de um processo 

em permanente construção, tais professores a acompanham até os dias de hoje, 
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podendo, de certo modo, argumentarem sobre o fato da inclusão ser ou não um desafio 

para o professor atual. 

Durante as entrevistas com as professoras participantes, teve-se a oportunidade 

de discutir temas que envolveram questões como, por exemplo, a inclusão escolar ser 

considerada um desafio a ser enfrentado no cotidiano da escola. 

De acordo com as respostas das professoras pesquisadas (7), sobre a 

implantação do processo de inclusão escolar ser considerado um desafio, surgiram cinco 

classes que emergiram das respostas. Das sete professoras pesquisadas, três (3) 

professoras destacaram os aspectos de desenvolvimento relacionados ao padrão de 

desempenho dos alunos associadas às questões de competência e laudos médicos. Os 

aspectos profissionais foram destacados por todas as professoras pesquisadas, aspectos 

referentes à competência do profissional para atuar com o aluno com necessidades 

educacionais especiais. Foram destacados ainda, por seis professoras, os aspectos 

arquitetônicos e didáticos, relacionados aos recursos e condições de trabalho oferecidos 

aos professores para atuarem junto ao aluno com necessidades educacionais especiais. 

Já quatro (4) professoras das sete pesquisadas destacaram os aspectos humanos, que 

dizem respeito à carência dos recursos humanos que possam auxiliar o professor no 

trabalho inclusivo. A última categoria está relacionada a outro – aspecto, destacada por 

somente uma das professoras pesquisadas (7), que diz respeito à qualidade da 

educação. 

A tabela a seguir apresenta a ocorrência dos motivos e situações explicitadas 

pelas professoras para justificar porque a inclusão escolar é considerada um desafio. 
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Tabela 3 – Categoria 2: Motivos da inclusão escolar ser desafiadora. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
% 

RELACIONADOS AOS ASPECTOS DE DESENVOLVIMENTO 

 “Alunos que fogem do padrão” 

 “Porque você trabalhar com os ditos ‘ normais’...” 

5 

 

13% 

RELACIONADOS AOS ASPECTOS PROFISSIONAIS 

 “Falta capacitação e preparação do professor...” 

 “Eles não se preocuparam em preparar a gente...” 

 “Eu nunca tive experiência profissional nessa área antes...” 

12 

 

32% 

RELACIONADOS AOS ASPECTOS ARQUITETÔNICOS E 
DIDÁTICOS 

 “A escola não foi preparada, as salas são pequenas”... 

 “O problema ... é o espaço físico”... 

 “A nossa escola não se preparou... falta material adequado 
e espaço na sala de aula”... 

11 

 

 

29% 

RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS 

 “A gente deveria ter mais apoio” 

 “Precisava de alguém pra orientar” 

 “Ajuda da família dessa criança”...  

7 

 

18% 

OUTRO – ASPECTO 

  “Digamos assim, a gente acaba com aquela educação 
assim mediana voltada pra baixo”... 

3 
 

8% 

Obs.: O número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos 
explicitados e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
 

Pôde-se observar a partir dos resultados obtidos na tabela 3, que em sua maioria, 

32% os aspectos profissionais são considerados um dos principais desafios da inclusão 

escolar, para 29% são os aspectos arquitetônicos e didáticos; 18% consideram ser os 

aspectos relacionados aos recursos humanos e para 13% os aspectos de 

desenvolvimento são o desafio do processo inclusivo, enquanto que 8% consideram 

como desafio, a qualidade do trabalho do professor. 

As respostas englobaram visões e aspectos diversos, porém, nenhuma das 

participantes discordou quanto à questão da inclusão escolar ser um desafio vivido pelo 

professor no cotidiano da escola. 

Um grupo de três professoras ainda reforçou em suas falas ser mesmo um grande 

desafio educacional. A Professora ‘Fernanda’ ressaltou: “Eu creio que seja pra todo 

educador um desafio, porque, com os outros alunos já é difícil, cada dia tá mais difícil 
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(...)”. A Professora ‘Cláudia’ destacou: “(...) é o maior desafio hoje (...)”. E a Professora 

‘Rita’ afirmou: “É um desafio, principalmente, porque eles não se preocuparam em 

preparar os professores (...)”. 

As representações sociais, por fazerem parte da vida de um grupo e terem seus 

significados compartilhados, são observáveis nos discursos e aparecem cristalizadas em 

condutas. Ao considerar a inclusão como um desafio, os professores colocaram-se ante a 

situação em condição de ajustes e adaptação, criando assim uma expectativa em torno 

da situação. Tal fato sugere que os professores ainda estão tentando interpretar e 

compreender a situação diante de si, e nesses casos, as representações sociais acerca 

do objeto encontram-se latentes. Assim sendo, a análise das respostas focalizou algumas 

representações implícitas nos discursos das participantes. 

Percebeu-se ainda na tabela 3 que as respostas dadas sobre a inclusão escolar 

ser considerada um desafio estão ancoradas em um imaginário social de “professor 

especializado, aluno ideal e escola especial”, e o que foge a isso se torna um grande 

desafio, pois, não se enquadra a realidade habitual . 

Retomando a noção de representação social abordada por Moscovici (2005) no 
corpo teórico deste estudo, percebeu-se na análise das falas acima que as idéias 
compartilhadas entre o grupo de professores são tentativas de representar uma situação 
como forma de interpretá-la, administrá-la e posicionar-se diante os fatos da realidade de 
uma forma defensiva, haja vista que a inclusão escolar surgiu como algo novo no 
contexto da escola, causando impacto e mudanças nas ações habituais do grupo de 
professores. 

Na observação dos gráficos a seguir (2 e 3), pode-se confirmar que a inclusão 
ainda é um processo em construção no ambiente da escola. 
 

 
Gráfico 2 – Tempo que a escola atende a alunos com necessidades educacionais especiais 

em turmas regulares de ensino. 
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De acordo os dados apresentados no gráfico anterior, 65% das escolas em que os 

professores sujeitos desta pesquisa atuam atendem alunos com necessidades 

educacionais especiais em turmas regulares de ensino há mais de cinco anos, enquanto 

que 35% destas atendem num período concernente de três a cinco anos. Vale salientar, 

que nenhuma delas atende alunos inclusos há menos de três anos. 

No que se refere ao tempo de docência junto aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, têm-se o gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 3 – Tempo de docência com alunos com necessidades educacionais especiais. 

 

Conforme o gráfico 3, a maioria dos professores (12) têm de 1 a 3 anos de 

atuação na educação inclusiva, seis professores atuam nessa área há menos de 1 ano, 

seis professores têm de 4 a 5 anos de atuação na referida área, outros seis professores 

possuem de 5 a 7 anos de atuação na educação inclusiva, quatro professores possuem 

entre 7 a 10 anos de atuação e, por último, outros quatro professores têm de 10 a 15 

anos de atuação na educação inclusiva. 

Contrastando com os dados obtidos e apresentados no gráfico 1 anteriormente 

apresentado, pôde-se perceber que, apesar de os professores apresentarem uma 

experiência considerável em docência na SEE/DF, muitos deles ainda estão iniciando a 

atividade docente no processo de inclusão. Logo, ainda estão aprendendo e se 

adaptando a esta nova experiência. Deste modo, pode-se dizer que atuar num contexto 

inclusivo é algo novo para esses professores e que esses indivíduos estão a construir e 

reconstruir representações sociais, a fim de tornar o não familiar em algo familiar, para 

buscar um mundo mais estável e previsível. 
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Moscovici (2005), ao se referir às representações sociais e à memória dos 

sujeitos, no sentido da objetivação, afirma que essa está direcionada para fora (para os 

outros) tirando das representações e da memória os conceitos e imagens para juntá-los e 

reproduzi-los no mundo exterior, perfazendo as coisas conhecidas a partir do que já é 

conhecido (MOSCOVICI, cit, p. 78). 

Tal processo de reconstruções objetivas tanto de pessoas como de situações 

acaba por gerar um quadro de mudanças e necessidade de sociabilidade do pensamento 

subjetivo sobre o fato novo. Isto se torna extremamente favorável para promover 

encontros e discussões com o grupo.  

“É que o caráter das representações sociais é revelado especialmente 
em tempos de crise e insurreição (...) as pessoas estão, então, mais 
dispostas a falar, as imagens e expressões são mais vivas, as memórias 
coletivas são excitadas e o comportamento se torna mais espontâneo.” 
(MOSCOVICI, 2005, p.91). 

 

Durante as entrevistas, a maioria das professoras demonstrou facilidade e até 

desejo de expor seus pensamentos e reflexões a respeito do tema, talvez como forma de 

desabafo ou da pura e simples necessidade de expressar suas idéias. Ao serem 

questionadas sobre o primeiro contato com as idéias de inclusão elas revelaram, por 

meio das falas, como se sentiram ao saberem sobre a implantação da inclusão no 

ambiente da escola. 

A partir da análise das respostas dadas pelas professoras participantes (7), sobre 

como foi o primeiro contato frente às idéias de inclusão escolar, foi possível identificar a 

categoria sentimentos e situações frente à implantação da inclusão na escola, na qual 

emergiram alguns aspectos. Todas as professoras pesquisadas (7) ressaltaram os 

aspectos emocionais, estes relacionados aos sentimentos vivenciados pelas professoras 

em relação à adaptação a nova situação. Também cinco professoras das sete 

professoras pesquisadas ressaltaram a questão das condições de trabalho, questões 

referentes aos aspectos físicos da escola, capacitação dos professores, orientações e 

suporte de um especialista para atuar junto ao trabalho pedagógico do professor. Ainda 

três professoras do total de professoras pesquisadas expressaram a aceitação ou não do 

professor, que, no caso, acabou por envolver duas situações específicas: uma 

corresponde ao atendimento adequado ao aluno (não percebendo a situação - “inclusão”- 

como um problema), e a outra se refere à rejeição frente ao processo de inclusão 

(percebe-se a situação “inclusão” enquanto um problema). O último aspecto, denominado 

‘outro’ foi destacado apenas por uma das sete professoras pesquisadas, que se referiu a 
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imposição do processo de inclusão por parte da SEE/DF e a falta de debate sobre o 

assunto. 

A tabela a seguir expressa as ocorrências dos sentimentos e situações 

explicitadas nas falas das professoras participantes. 

 
Tabela 4 – Categoria 3: Sentimentos e situações sobre a inclusão escolar. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
% 

RELACIONADOS AOS ASPECTOS EMOCIONAIS 

 ‘Preocupação’ com o atendimento. 

 ‘Medo’ do desconhecido. 

 ‘Susto’ e expectativa frente à situação de novidade. 

 ‘Insegurança’ no modo de agir. 

  ‘Descaso’ com o profissional. 

20 

 

 

48% 

RELACIONADOS ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 Turmas com menos alunos. 

 Necessidade de material adequado para o professor e para 
o aluno. 

 Auxílio de um profissional especializado na sala de aula. 

12 

 

 
29% 

RELACIONADOS À ACEITAÇÃO OU NÃO DO PROFESSOR 

 Percepção da situação como um problema. 

 Boa Aceitação do professor. 

9 

 

21% 

OUTRO TERMO – RELACIONADO À IMPOSIÇÃO DA POLÍTICA 
INCLUSIVA 

 Falta de debates prévios a implantação da inclusão. 

 Situação imposta pelo sistema educacional. 

1 

 

2% 

Obs.: O número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos 
explicitados e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
 

Considerando a tabela anterior, observou-se a partir dos resultados obtidos que 

os sentimentos e situações desveladas sobre a implantação da inclusão no contexto 

escolar estão para a maioria das professoras participantes com o índice de 48% 

relacionados aos aspectos emocionais, enquanto que 29% afirmaram que os sentimentos 

e situações relacionadas às condições de trabalho foram à situação relevante ao ouvir 

falar sobre a implantação da inclusão no contexto da escola. Já para 21% a situação foi 

associada à idéia de aceitação ou não do professor, e somente 2% afirmaram considerar 

a situação como algo imposto e arbitrário, sem a participação do grupo de professores 

nos debates sobre o assunto. 
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Em relação ao que foi perguntado, as respostas direcionaram para sentimentos e 

situações comuns entre as professoras participantes. No entanto, os motivos que levaram 

à manifestação destes foram diversos. Assim sendo, têm-se alguns exemplos nas falas 

das professoras: as professoras ‘Fernanda’ e ‘Telma’ afirmaram sentirem preocupação, 

medo e insegurança frente às idéias de inclusão, por se acharem despreparadas 

profissionalmente para receber os alunos com necessidades educacionais especiais e/ou 

por não saberem informações prévias sobre quais seriam as especificidades desses 

novos alunos e como atendê-los de forma adequada em suas necessidades. 

Deste modo, a Professora ‘Fernanda’ ressalta:  

“Preocupada. Eu acho assim, né, ah... Será que eu vou receber? Como 
que será esse aluno? O quê que eu vou ter que me adaptar, eu mesmo, 
como profissional, a minha sala, o quê que eu tenho que fazer pra 
receber? Eu acho assim que tem muita interrogação sem respostas...”. 

 

A Professora ‘Telma’ destaca:  

“(...) Eu fiquei assim (Pausa) num primeiro momento, eu fiquei com um 
pouco de medo, a gente fica porque, né, não fui preparada ainda não 
tinha feito curso até hoje não fiz (...). Então, naquele primeiro momento, 
voltando lá o que eu tava falando eu senti assim... medo... receio, tudo 
que é novo, né, aí depois eu fui descobrindo assim a forma de 
trabalhar... assim, porque orientação mesmo a gente tem pouca é mais 
você mesmo indo atrás, estudando..., buscando...”. 

 

A professora ‘Telma’, ao final de sua fala, considerou ser importante a iniciativa do 

professor ir à busca da sua própria capacitação; no entanto, no início de sua fala, diz que, 

até o momento, não participou de nenhum curso. 

Ao ser questionada sobre como se sentiu frente às idéias de inclusão, o relato da 

professora ‘Cláudia’ foi um pouco diferente. Ela disse ter aceitado bem a situação, pois, 

se colocou no lugar das mães dos alunos inclusos. No entanto, afirma ter tido 

preocupação em relação ao atendimento dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, principalmente, no que se refere ao apoio e às condições oferecidas pela a 

escola para receber esses alunos. 

“Não... eu sempre aceitei bem, né... porque eu sempre me coloquei no 
lugar da mãe desse aluno... e se fosse um filho meu? Né... mas a minha 
preocupação maior é justamente em relação ao apoio e às turmas super 
lotadas. Elas são muito cheias pra você dar atendimento pra aqueles 
alunos, né... porque precisam de você, são dependentes, sendo uma 
turma com um número enorme, entendeu?  mas a minha preocupação 
maior é justamente em relação ao apoio e às turmas super lotadas”. 
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A professora ‘Vilma’ também diz ter aceitado bem a inclusão, pois, já estava 

familiarizada com o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Contudo, ficou preocupada com o processo inclusivo e percebeu sentimentos de medo e 

insegurança por parte de alguns professores, colegas de escola. 

É de se destacar esta professora por ter vivenciado uma situação bastante 

interessante e incomum em relação às demais participantes. Conforme ela mesma 

afirma, viveu os dois lados da inclusão escolar: como professora em instituição 

especializada e, após algum tempo, como professora de turma inclusiva na rede pública 

de ensino. Na polaridade destes dois extremos, ela confirma ter sentido certa 

preocupação ao saber que os alunos com necessidades educacionais especiais, antes 

atendidos em escolas especializadas, iriam migrar para o atendimento em escolas 

regulares de ensino. No primeiro momento, ela demonstrou ter dúvidas sobre o processo 

inclusivo, conforme sinaliza em sua fala: “Como essa criança vai se integrar (...)?” 

Realmente, para muitos professores, esta foi à primeira idéia associada às ações 

de inclusão no contexto escolar, a idéia de integração – o aluno é quem deve adaptar-se 

a escola. Ainda hoje, por vezes, tal idéia é o pensamento mais comum nas escolas, 

sendo necessário, portanto, ser (re)discutidas constantemente no dia-a-dia da escola, a 

fim de orientar e propor ações que vão de encontro, ‘verdadeiro’, a proposta inclusiva, na 

qual cabe a escola buscar condições para integrar e incluir o aluno. 

Assim sendo, a Professora ‘Vilma’ destaca:  

“(...) Então eu vivi os dois lados da inclusão, Eu vi os meus alunos saindo 
pras escolas regulares. Então, a gente tinha muita preocupação, a gente 
tinha muita preocupação, porque tinha aluno lá que ele era muito 
dependente da gente e a gente ficava questionando como é que essa 
criança vai se integrar numa sala de aula comum? Como é que uma 
professora vai receber essa criança, tão dependente da gente? Apesar 
do potencial que ela tem, né! A gente ficava assim com essa dúvida... ela 
era dependente... Eu tinha que soltar a ‘cria’(...). Já na escola regular, a 
princípio, pra mim não foi um choque porque eu já vinha convivendo, 
mas, pras colegas foi um choque. Você vê uma criança especial... tinha 
gente que... tem gente que até hoje tem medo até de olhar pra criança. 
Tem gente ainda com esse medo”. 

 

É possível observar no relato anterior que os sentimentos desvelaram 

representações sociais sobre a inclusão escolar ancoradas em uma memória coletiva, na 

qual a escola ideal é a ‘escola especializada/especial’ para atender aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Essa é a imagem que vem sendo construída ao 

longo de anos e, ainda hoje, a presença desses alunos em outros ambientes causa 

medo, o que acaba por levar à uma rejeição e dificuldades de convivência. 
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Essa visão de inclusão escolar pautada em idéias, representações sociais, 

imaginário social e memória coletiva encontra-se ancorada no modelo de atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais em escolas especiais. Tal fato 

também foi observado no discurso da professora ‘Rita’ ao falar sobre como se sentiu 

enquanto professora, quando ouviu os comentários que os alunos com necessidades 

educacionais especiais iam começar a chegar às escolas regulares de ensino. Ela diz ter 

levado um susto diante das idéias de inclusão. No primeiro momento, chegou a pensar 

que não ia dar certo, sobretudo, por causa da falta de informações, dificuldades de 

aceitação e pouca disponibilidade do grupo de professores. 

“Ah... foi um susto né, porque se existia uma escola especial que 
atendia, que todo mundo era selecionado pra estar lá, como é que de 
repente a gente no ensino regular com turmas super lotadas iríamos 
receber tais crianças... e assim, aleatório... foi assim... muito jogado e os 
contatos que eu tive mais assim diretamente, foi porque eu peguei turma 
reduzida... aí eu já ia preparada porque eu sabia que ia ter aluno assim e 
assado, quando tinha distribuição de turma, é a única informação que 
tinha, mas, no primeiro momento, assim, foi UM SUSTO e eu achava 
também que não ia dá certo (...)”. 

 

Assim sendo, a professora ‘Rita’ comenta atualmente que vê a situação de forma 

diferente, mas, com as devidas restrições, ou seja, a referida professora acredita que 

ainda há a necessidade de preparar adequadamente o professor e verificar cada ‘caso’ 

para poder incluir o aluno, dependendo, em suma, da ‘necessidade educacional especial’ 

que ele apresenta. 

“(...) hoje não... hoje eu já vejo por outro lado, que funciona!!!... mas, 
depende do caso, depende da preparação, da disponibilidade da gente 
também, porque muita coisa é da ACEITAÇÃO do professor... que se a 
gente não se envolver, tava até falando lá que a xxxx tá identificando as 
letras, mas falar que ela escreve, que ela quer fazer dever ela não quer. 
Ela leva assim na brincadeeeiraa... é assim muito... mas, eu acho que 
também, nem pra trabalhar com a xxxx eu fui preparada e aprimorei 
mais, porque eu tive a oportunidade assim... de pegar essas turmas 
reduzidas”. 

 

Já a professora ‘Norma’, não demonstrou o otimismo observado na fala anterior. 

Além de estar preocupada com a estrutura da escola para receber os alunos com 

necessidades educacionais especiais, sente-se insegura sobre o atendimento que a 

escola proporcionará, bem como ainda sente-se desvalorizada profissionalmente, por 

parte da SEE/DF, uma vez que não foi convidada a debater e opinar ativamente sobre a 

temática da inclusão escolar. 
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“Eu me senti... como é que eu vou dizer... éee... (Pausa)... 
PREOCUPADA, PERDIDA, porque esse tipo de assunto deveria ter feito 
primeiro um debate na escola... não como foi colocado, de cima pra 
baixo. A escola vai receber e pronto! Quer dizer, a gente professor que ta 
em contato, que realmente desenvolve o trabalho, a nossa opinião não 
foi levado em conta... foi jogado pra gente, e a gente teve que engolir... 
eu me senti como é que eu vou dizer... não TENHO NEM PALAVRAS. 
Éhhh... desvalorizada eu acho que a gente tá se sentindo 
DESVALORIZADA, ehhh... não ser ouvido, não ser atendido nas nossas 
expectativas... a gente não teve oportunidade de dizer não eu quero isso 
e isso... A gente fala... mas, ninguém escuta, quando eu digo ninguém, 
alguém que poderia ajudar a resolver os problemas”. 

 

É importante notar no discurso da professora ‘Norma’ que, o primeiro contato com 

as idéias sobre a inclusão escolar foi além dos sentimentos de preocupação e 

desvalorização profissional: a situação de ‘inclusão’ se traduziu em situação problema, 

manifestando assim o sentimento de ‘rejeição’. O fato de a situação de inclusão escolar 

ter sido entendida por ela como uma situação imposta e arbitrária por parte da SEE/DF, 

quando diz: ‘(...) foi colocado de cima para baixo e não houve participação ativa do grupo 

de professores’, causou impacto, insatisfação e rejeição. 

Também no discurso da professora ‘Neide’ percebeu-se sentimentos adversos 

aos anteriores, como a aceitação da situação de inclusão. Ao ser questionada a respeito 

dos seus sentimentos frente às idéias inclusivas, esta professora não comentou muito 

sobre o assunto por não se considerar experiente na área de inclusão. Contudo, o que 

nos chamou atenção foi o fato de haver um aluno hiperativo incluso na turma em que 

essa professora atua e ela não ter percebido a situação prontamente. Para ela, a 

diferença não implicou em situação problema ou limitação para o aprendizado do aluno 

com necessidades educacionais especiais. 

Assim sendo, questionou-se ainda se ela não notava a diferença desse aluno em 

relação aos demais por ter naturalizado a situação a tal ponto de não ver (ignorar) ou 

perceber uma diferenciação. Sua resposta foi negativa. Apesar de perceber o aluno no 

contexto de modo geral, ela buscava estratégias e procedimentos diferenciados para 

atendê-lo. Isto pôde ser percebido durante o seu discurso. 

“(...) Eu não sei... assim... eu nunca tive muita experiência nessa área, 
nunca trabalhei muito com isso. Eu tenho um aluno na minha sala que 
dizem que é hiperativo, eu não vejo nada de diferente nele. Ele é uma 
criança um pouco mais agitada que exige um pouco mais de cuidado. 
Não vejo, assim, um problema nele (...). Eu acho assim, o xxxx, ele é um 
pouco mais agitado... então eu dou mais responsabilidade pra ele. Eu 
mando buscar o lanche, eu mando ver a estação de meteorologia que a 
gente montou, eu mando buscar um pincel, porque ele vai acabar 
primeiro que todo mundo, e então, ele tem que ter mais o que fazer do 
que os outros. Entendeu?! Então, é, é, são coisas que tem funcionado... 
Não tenha dúvida, não dá pra agir como se ele fosse igual a todos...”. 
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Conforme no orienta Carvalho (2008), essa maneira de conceber a não diferença 

pode ser aceita. Pois, conforme já comentado, o discurso todos são iguais pode ser um 

discurso perigoso, o qual sem a devida cautela pode corroborar para situações de 

exclusão ou uma ‘falsa’ inclusão. 

Vale lembrar, que os princípios norteadores de uma ‘verdadeira’ inclusão 

coadunam com a idéia de diversidade que se traduz, sobretudo, pelo respeito às 

diferenças. Desse modo, os alunos que não são vistos de forma diferenciada respeitando 

a sua singularidade, são muitas vezes, atendidos de forma homogênea e em situações 

de padronização, tendo significações desastrosas para o processo de inclusão destes.  

Almeida (2002, p.68), afirma que “a escola, como produtora de igualdades, preza 

pela homogeneidade e, com isto, acentua a desigualdade e exclui aqueles que são 

diferentes”. 

Continuando na análise da avaliação do que foi questionado às professoras 

participantes (7) sobre os sentimentos e situações vivenciadas no primeiro contato com 

as idéias de inclusão, nota-se de forma sintetizada, a partir das respostas dadas, as 

seguintes representações sociais acercada inclusão escolar: situação problema, medo do 

desconhecido, angústia no fazer pedagógico, preocupação com a situação de novidade, 

insegurança e dúvidas sobre as ações e atendimento ao aluno ‘especial’, falta de 

condições de trabalho, despreparo do professor, ambiente inadequado, aceitação do 

professor. 

Tais representações vêm sendo, em sua a maioria, pontos desfavoráveis ao 

processo inclusivo, pois os sentimentos desvelados são de sensação de incapacidade 

profissional, por parte dos professores; dificuldades de aceitar a situação de novidade 

gerando receio e rejeição ao diferente também surgiram como questões desfavoráveis. 

Com relação às críticas ao sistema educacional e as ações de implementação do 

processo inclusivo, segundo as sete professoras pesquisadas, tudo “(...) foi imposto, não 

houve debates.”  

Contudo, existem representações favoráveis ao processo de inclusão escolar, 

havendo duas questões relevantes: a aceitação do professor frente ao processo inclusivo 

e a mudança de percepção da situação, ou seja, a inclusão não se traduziu como sendo 

um problema. 

Conforme Jodelet (2001), as representações sociais podem gerar conflitos entre 

perspectivas diferenciadas de grupos sobre o mesmo assunto, mas, sempre servem de 

guia para as ações e trocas cotidianas para quem as produziu. Elas se apresentam sob a 

aparência de um saber que diz algo sobre a realidade. 
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Nessa perspectiva, é que se julgou importante considerar alguns elementos 

subjetivos dos participantes da pesquisa, pois, a inclusão se concretiza a partir do contato 

com o aluno com necessidade necessidades educacionais especiais, desse modo, 

achou-se pertinente investigar os sentimentos desvelados pelos professores frente aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

Nessa perspectiva, foi elaborada a questão nº. 19, do questionário de pesquisa, a 

qual solicita aos professores participantes, que enumerassem de “0 a 10”, os sentimentos 

(amor, colaboração, angústia, etc.) mais freqüentes quando diante do aluno com 

necessidades especiais. Os itens deveriam ser marcados considerando a intensidade de 

cada sentimento, onde o “0” define a menor intensidade e o “10” define a maior 

intensidade. 

Tal questão causou certa polêmica, onde alguns dos professores pesquisados 

tentaram classificar as respostas, ou seja, ordenar do 1º ao 11º sentimento, mudando 

assim toda a forma de análise. Com a verificação de tal fato, buscou-se clarificar o 

entendimento de alguns professores para que tal questão não fosse invalidada. Vale 

salientar, que no pré-teste do questionário aplicado aos dez professores, não foi 

percebido nenhum problema referente à essa questão. 

As tabelas de 5 a 15, expostas a seguir, apresentam a relação dos tipos de 

sentimentos questionados ao grupo de professores pesquisados, bem como a amostra 

da intensidade que eles atribuíram a cada sentimento analisado. 

Um ponto a ser observado na leitura das tabelas, diz respeito ao total de 

professores. O número difere do quantitativo total dos sujeitos participantes da pesquisa 

(38), fato ocorrido devido às respostas múltiplas. 
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Tabela 5 – Sentimento de colaboração manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Número de Professores Percentual 

0 - - 

1 - - 

2 - - 

3 2 5% 

4 4 11% 

5 10 28% 

6 - - 

7 10 28% 

8 4 11% 

9 - - 

10 6 17% 

Total 36 100% 

 

A expressão do sentimento de colaboração nos professores diante dos alunos 

com necessidades educacionais especiais surge, conforme tabela anterior, para 5% dos 

professores participantes da pesquisa com intensidade 3; com grau de intensidade 4 para 

11% destes; com grau 5 e 7 para 28% cada; outros 11% consideraram a intensidade 8 ao 

sentimento de colaboração e os 17% restantes atribuíram grau 10. Nenhum dos 

professores atribuiu intensidade 0, 1, 2, 6 ou 9 para a expressão de tal sentimento. 

Obteve-se a média de intensidade 6,5 para o sentimento de colaboração dos professores 

para com os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. 
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Tabela 6 – Sentimento de insegurança manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 - - 

1 4 11% 

2 2 6% 

3 4 11% 

4 6 17% 

5 2 6% 

6 - - 

7 4 11% 

8 2 6% 

9 4 11% 

10 8 21% 

Total 36 100% 
 

A expressão do sentimento de insegurança se apresenta para 44% dos 

professores pesquisados, com grau de intensidade 1, 3, 7 e 9 tendo 11% cada; com 

intensidade 2, 5 e 8 para 18% deles sendo 6% cada e para 17% dos professores 

participantes têm grau de intensidade 4. O sentimento de insegurança se mostra mais 

intenso para 21% dos professores que atribuíram a intensidade 10. Deste modo, a tabela 

anterior evidencia que a expressão do sentimento de insegurança, é freqüente entre os 

professores em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais. Obte-ve-

se, logo, uma média em grau de intensidade 6 entre os professores pesquisados. 
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Tabela 7 – Sentimento de impotência manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 

educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 2 6% 

1 2 6% 

2 2 6% 

3 4 11% 

4 4 11% 

5 - - 

6 - - 

7 4 11% 

8 6 17% 

9 8 21% 

10 4 11% 

Total 36 100% 
 

As opiniões para a freqüência da expressão do sentimento de impotência 

apresentaram-se bem divididas em sua intensidade, visto que, de acordo com a tabela 

anterior, para o índice de 6% dos professores pesquisados, tal sentimento surge com 

intensidade 0, 1 e 2, enquanto que ao índice de 11% dos professores pesquisados 

atribuem intensidade 3, 4, 7 e 10, sendo que a maior ênfase desse sentimento pôde ser 

percebidade na intensidade 8 com 17% dos professores pesquisados, bem como na 

intensidade 9, com 21% destes. Nenhum dos professores participantes atribuiu 

intensidade 5 e 6 a esse sentimento. Os dados revelaram uma média em grau de 

intensidade 6 ao sentimento analisado. 

Apesar de a impotência estar ocultamente latente entre a maioria dos professores 

participantes, acredita-se que tal sentimento não tem paralisado o fazer pedagógico. Os 

professores têm procurado colocar-se diante do aluno com necessidades educacionais 

especiais, assumindo o seu papel e de forma a fazer acontecer o saber educativo, ainda 

que muitas vezes, de forma equivocada por falta de preparo e conhecimentos 

adequados. 

Acredita-se que, de certo modo, o momento atual, ou seja, as mudanças no trato 

e no atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais no âmbito da 

rede pública, vêm contribuindo para que o sentimento de impotência se instale, frente a 

nova realidade. 
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Tabela 8 – Sentimento de medo manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 - - 

1 4 13% 

2 6 19,5% 

3 2 7% 

4 2 7% 

5 4 13% 

6 2 7% 

7 2 7% 

8 2 7% 

9 6 19,5% 

10 - - 

Total 30 100% 
 

A expressão do sentimento de medo se apresenta, de acordo com a tabela 

anterior, com intensidade 1 para 13% dos professores participantes da pesquisa; com 

intensidade 2 para 19,5% dos mesmos, intensidade 3, 4, 6, 7 e 8 para 7%, intensidade 5 

para 13% e intensidade 9 para outros 19,5%. Não houve nenhuma resposta, por parte 

dos participantes, para o grau de intensidade 10. 

Durante a aplicação do instrumento, um fato que chamou atenção foi o seguinte 

comentário de uma professora: “Eu não sinto medo do meu aluno... muitos aqui na escola 

tem medo dele, mas, eu não!”. Tal fato se deu em uma escola específica, que atende 

uma demanda significativa de alunos com necessidades educacionais especiais com 

condutas típicas, ou seja, alunos que apresentam síndromes, comportamento alterado 

com dificuldades de interação social e inadaptação às regras. Outra professora, 

confessou sentir um ‘gelo na barriga’ ao lidar com o aluno com necessidades 

educacionais especiais: “Quando tive que encarar a turma, eu pensei: aí meu Deus, me 

ilumina!... Dá um gelinho na barriga sim. Mas acho que é o medo do 

desconhecido...(pausa) do diferente”. 

Portanto, os dados e algumas observações feitas durante a aplicação do 

instrumento revelam que o sentimento de medo mostra-se freqüente entre os professores 

diante dos alunos com necessidades educacionais especiais. 
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Tabela 9 – Sentimento de alegria manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 - - 

1 - - 

2 2 6% 

3 - - 

4 6 19% 

5 2 6% 

6 8 25% 

7 4 13% 

8 6 19% 

9 2 6% 

10 2 6% 

Total 32 100% 
 

A expressão do sentimento de alegria, conforme a tabela anterior, apresenta 

intensidade 2, 5, 9 e 10 para o índice de 6% de professores participantes da pesquisa; 

intensidade 4 e 8 para 19%, intensidade 7 para 13%, enquanto que 25% dos professores 

pesquisados consideraram intensidade 6 ao sentimento de alegria. Nenhum dos 

professores pesquisados assinalou as intensidades 0, 1 e 3 para tal sentimento. 

De acordo com o relato de alguns professores participantes da pesquisa, o 

referido sentimento vem à tona quando se observam conquistas pessoais do aluno e/ou 

reconhecimento de ganhos acadêmicos por parte da família e do próprio aluno. “Eu fico 

super feliz quando, por exemplo: o “F”(...) está a três anos na alfabetização e começou a 

ler, isso é gratificante, a família está super contente também, porque ele está mais 

animado pra vir pra escola”. 
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Tabela 10 – Sentimento de indiferença manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 

educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 16 58% 

1 4 14% 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 - - 

6 2 7% 

7 - - 

8 - - 

9 2 7% 

10 4 14% 

Total 28 100% 
 

Os dados da tabela anterior revelam que 58% dos professores colaboradores da 

pesquisa, consideraram não existir indiferença para com os alunos com necessidades 

educacionais especiais atribuindo a intensidade “0” para esse sentimento, as 

intensidades 1 e 10 ficaram com 14%, cada, e as intensidades 6 e 9 com 7% das 

opiniões, cada. É interessante observar que muitos dos professores participantes da 

pesquisa não assinalaram nenhuma das alternativas deixando em branco as intensidades 

2, 3, 4, 5, 7 e 8. 

Apesar de alguns professores desconsiderarem a existência deste tipo de 

sentimento para com os alunos com necessidades educacionais especiais, ainda há 

aqueles, que demonstram sentir indiferença frente ao aluno com necessidade 

educacional especial. 

O sentimento de indiferença anula possibilidades de intervenções e atitudes em 

prol da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no momento em 

que se buscar nivelar todos os alunos num estabelecimento de ensino. Os alunos com 

necesidades educacionais especiais precisam ser acompanhados sem diferenciação. No 

entanto, tal aspecto não implica em ser indiferente a sua condição. É fundamental 

reconhecê-los em sua singularidade e suas especificidades para que possam ser 

atendidos adequadamente em suas necessidades. 
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Tabela 11 – Sentimento de prazer manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 - - 

1 - - 

2 - - 

3 6 20% 

4 - - 

5 6 20% 

6 6 20% 

7 2 7% 

8 - - 

9 6 20% 

10 4 13% 

Total 30 100% 
 

Quanto à frequencia da expressão do sentimento de prazer nos professores 

diante de alunos com necessidades especiais, a tabela anterior demonstra que 20% dos 

professores pesquisados apresentaram intensidade 3; outros 20%, a intensidade 5; 

outros 20%, ainda, a intensidade 6 e mais 20% a intensidade 9. A intensidade 7 foi 

apontada por 7% e a intensidade 10, por 13%. Não foram assinaladas as intensidades 0, 

1, 2, 4, e 8. 

De acordo com alguns professores, o fato de estar atuando na educação 

inclusiva, requer uma condição de ter prazer naquilo que se faz. “Se a gente não tem 

prazer de vir trabalhar com os alunos, a gente não dá conta, e acaba adoecendo. Tem 

que ter prazer!”. 
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Tabela 12 – Sentimento de raiva manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 10 42% 

1 8 33% 

2 - - 

3 4 17% 

4 - - 

5 - - 

6 - - 

7 - - 

8 - - 

9 2 8% 

10 - - 

Total 24 100% 
 

Os dados da análise do sentimento de raiva do professor junto ao aluno com 

necessidades educacionais especiais aparecem na tabela anterior para 42% dos 

professores como sendo inexistente, pois, consideraram a intensidade “0”, enquanto que 

33% atribuíram a intensidade 1 para a freqüência desse sentimento, 17% dos 

professores apontaram grau de intensidade 3 e os 8% restantes apresentaram a 

intensidade 9 para o sentimento de raiva. Observa–se na coluna referente ao total que 

muitos professores participantes do estudo não pontuaram a questão. 

Considerando os dados da tabela anterior, pôde-se perceber que a expressão do 

sentimento de raiva está presente entre os professores participantes do estudo mediante 

o contato com os alunos especiais. Uma professora, durante a aplicação do instrumento 

diz não sentir raiva do aluno, mas, da situação que ele causa: “(...) raiva...(pensativa) eu 

não sinto raiva dele sabe?! É que tem dias que ele me sulga (referindo-se a energia e 

vitalidade pessoal) essa situação sim me deixando com raiva.”  

A referida professora trabalha com um aluno apresentando diagnóstico de autismo 

leve e comportamento atípico do desenvolvimento. 
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Tabela 13 – Sentimento de bem-estar manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 - - 

1 - - 

2 2 6% 

3 2 6% 

4 2 6% 

5 6 19% 

6 4 13% 

7 8 24% 

8 4 13% 

9 - - 

10 4 13% 

Total 32 100% 
 

O grau de intensidade para a freqüência do sentimento de bem-estar dos 

professores pesquisados diante dos alunos com necessidades educacionais especiais 

apresentou-se, de acordo com a tabela anterior, em intensidade 2, 3 e 4 com 6% cada; 

com intensidade 5 para 19%; intensidade 6, 8 e 10 para 13% cada; enquanto que 24% 

dos professores pesquisados atribuiram intensidade 7. 
 

Tabela 14 – Sentimento de angústia manifestado diante do(s) aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 - - 

1 2 6% 

2 2 6% 

3 2 6% 

4 2 6% 

5 2 6% 

6 - - 

7 2 6% 

8 4 12% 

9 6 18% 

10 12 34% 

Total 34 100% 
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É interessante observar nos dados apresentados na tabela anterior que nenhum 

dos professores participantes da pesquisa considerou intensidade 0 para o sentimento de 

angústia diante do aluno com necessidades educacionais especiais. Tal sentimento está 

presente para 12% dos professores na intensidade 8; para 6% dos professores 

pesquisados, a freqüência da expressão desse sentimento se apresenta com intensidade 

1, 2, 3, 4, 5 e 7 cada, enquanto 18% dos professores pesquisados afirmam sentir esse 

sentimento na intensidade 9. Ainda verifica-se o índice de 34% dos professores 

pesquisados apontando para intensidade 10 para a manifestação do sentimento de 

angústia frente ao aluno com necessidades educacionais especiais. 

Com isso, a tabela anterior revela que a intensidade da expressão do sentimento 

de angústia mostrou-se bem dividida. No entanto, observa-se maior expressão da 

freqüência desse sentimento nas intensidades 8, 9 e 10, o que permite inferir que a 

incidência do sentimento de angústia dos professores pesquisados junto ao aluno com 

necessidades educacionais especiais está sempre presente no grupo, seja com maior ou 

menor grau de intensidade. 

 
Tabela 15 – Sentimento de solidariedade manifestado diante do(s) aluno(s) com 

necessidades educacionais especiais de acordo com a intensidade em que ele se 
apresenta. 

Intensidade Nº. de professores Percentual 

0 - - 

1 - - 

2 2 6% 

3 4 11% 

4 6 17% 

5 4 11% 

6 8 21% 

7 2 6% 

8 - - 

9 6 17% 

10 4 11% 

Total 36 100% 
 

A tabela anterior demonstra a freqüência da expressão do sentimento de 

solidariedade dos professores diante dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, o qual se apresentou com índices de 6% nas intensidade 2 e 7; para 11% dos 

professores pesquisados, tal sentimento se apresenta em graus de intensidade 3, 5 e 10, 
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enquanto que as intensidade 4 e 9 foram apontadas por 17% cada; os outros 21% 

restantes consideraram o sentimento de solidadriedade em grau de intensidade 6. 

Frente às ações que envolvem tal sentimento, vale ressaltar a existência de 

situações que se traduzem em assistencialismo e/ou paternalismo por parte de alguns 

professores, ou seja, no intuito de acolher o aluno em suas necessidades educacionais 

especiais, acabam por super protegê-lo e utilizam-se do discurso de estar sendo apenas 

solidário. 

A disponibilidade, as atitudes e as posturas dos educadores são decisivas para o 

processo de ensino aprendizagem, seja para os alunos do ensino regular ou para os 

alunos com necessidades educacionais especiais inclusos. Portanto, é primordial que se 

possibilite a esses educadores uma reflexão sobre sua prática, tendo por princípio 

desfazer os mitos da ‘deficiência’, proporcionando aos mesmos mudanças de atitudes e 

direcionamento de seus sentimentos frente aos alunos no processo de inclusão escolar. 

Há uma preocupação com tal reflexão, pois, observa-se que as experiências e os 

valores estão intimamente ligados à maneira de se perceber os fatos e a reagir sobre 

eles. 

Ainda no intuito de investigar as representações sociais acessando os elementos 

subjetivos ligados a figura do aluno com necessidades educacionais especiais, 

questionou-se aos professores respondentes do questionário, se eles percebiam atitudes 

de discriminação e preconceito no contexto da escola. 

 

 

Gráfico 4 – Você percebe atitudes de discriminação e preconceito para com as pessoas com 
necessidades especiais na sua escola? 
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Os dados apresentados no gráfico anterior confirmam que as atitudes de 

discriminação e preconceito junto às pessoas com necessidades educacionais especiais 

estão presentes em 32% das escolas onde os professores sujeitos desta pesquisa 

atuam; já para 26% dos professores, não existem estas atitudes nas escolas em que 

atuam e 42% afirmam que às vezes tais atitudes podem ser percebidas. 

A escola precisa ser produtora de igualdades, mas, em alguns casos a 

desigualdade aparece ancorada em estereótipos e reforçada pelo imaginário coletivo de 

aluno idealizado, acentuando atitudes de preconceito e discriminação para com aqueles 

que se diferenciam do modelo preconcebido e idealizado. 

No espaço inclusivo, romper com a discriminação e quebrar preconceitos é o lema 

para o bom atendimento ao aluno que apresenta necessidades educacionais especiais. 

Este precisa ser atendido de acordo com suas limitações ou possibilidades. Porém, tal 

atendimento diferenciado e especial não significa privilégio ou excesso de atenção, mas a 

garantia das mesmas condições de aprendizagem que atendam às suas necessidades 

educacionais especiais, proporcionando uma igualdade de oportunidades e 

desenvolvimento para esse aluno. 

Para que tal igualdade aconteça é preciso, ainda, que haja uma efetiva 

participação de todos respeitando as diferenças de cada um e valorizando-se a 

diversidade como elemento enriquecedor do processo de ensino e aprendizagem, sem 

incorrer na discriminação e no preconceito. 

É preciso, sobretudo, estar informado e com conhecimentos adequados para 

aprender a lidar com a diferença e aceitá-la e, conseqüentemente, substituir os 

sentimentos de pena, repulsa e descrença, por sentimentos de autoconfiança, acolhida e 

ânimo. No gráfico a seguir, os professores participantes da pesquisa revelaram os tipos 

de atitudes de preconceito e discriminação desvelados no ambiente da escola junto aos 

os alunos com necessidades educacionais especiais. 
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Gráfico 5 – Atitudes de discriminação e preconceito percebidas pelos professores nas 

escolas em que trabalham. 
 

O gráfico anterior apresenta as atitudes de discriminação e preconceito 

percebidas pelos professores nas escolas em que atuam. Os professores disseram 

perceber essas atitudes por parte de colegas (professores) que tem medo de lidar com 

essas crianças e de ser agredido, com o percentual de 23%; a discriminação por parte 

dos pais de alunos da escola e alguns funcionários atingiu o percentual de 23%; já a falta 

de esclarecimento, 18% dentre os professores pesquisados; já o fato dos alunos que 

evitam se sentar próximo aos alunos ‘especiais’ atingiu o índice de 12%, e a indiferença, 

o excesso de atenção e cuidados e a agressão verbal por parte de outros alunos 

atingiram o índice de 6%, cada. 
Nas entrevistas com as professoras pesquisadas (7), também se comentou a 

respeito das situações de preconceito e discriminação frente aos alunos com 

necessidades educacionais especiais no ambiente escolar. Durante as entrevistas, elas 

revelaram por parte de quem essas atitudes surgem, sendo possível focalizar a categoria 

As atitudes de discriminação e preconceito com o aluno com necessidade educacional 

especial geraram as seguintes classes de respostas: por parte de alunos e professores, 

fato citado por três (3) das sete professoras pesquisadas, envolvendo colegas de turma e 

professores da escola; por parte de familiares e alunos, fato citado por quatro (4) das sete 

professoras pesquisadas, envolvendo os pais e demais adultos do ambiente familiar e 

alunos da escola; e ainda, outro fator, que não inclui nenhuma das situações: 

discriminação, preconceito e/ou temor, citado por uma das sete professoras pesquisadas, 

envolvendo situações diferentes das mencionadas. 
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Tabela 16 – Categoria 4: Discriminação e preconceito diante dos alunos com necessidades 
educacionais especiais no contexto escolar. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
% 

POR PARTE DE ALUNOS E PROFESSORES 

 “...Eu ouvi do colega (professor), eu não quero essa turma 
porque eu tenho medo do fulano...” 

 “a gente percebe dos alunos, da própria sala de aula e às 
vezes, de colegas (professores )...” 

13 

 

 

54% 

POR PARTE DE FAMILIARES E ALUNOS 

 “Discriminação acho mais por parte dos adultos... geralmente 
familiares...” 

 “...Tanto por parte de aluno, como por parte de pai...” 

 “...Por parte mais dos pais e de um ou outro aluno...” 

 “Eu sentia resistência sim, os pais olhavam... a gente 
observava...” 

10 

 

 

 
42% 

OUTRO – TERMO 

 “Não. Pelo contrário. Aqui não vejo...” 
1 

 

4% 

Obs.: O número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos 
explicitados e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
 

De acordo como a tabela anterior, as professoras entrevistadas informaram que 

situações de preconceito, discriminação, temor e até de medo, são observadas por elas 

no ambiente escolar, e 54% dessas atitudes partiram de alunos e professores, 42% 

destas são percebidas por parte de familiares e alunos, enquanto que com 4% não são 

observadas frente aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Algumas respostas interessantes, dadas pelas professoras sobre atitudes de 

preconceito discriminação e ‘temor’ frente aos alunos com necessidades educacionais 

especiais merecem destaque. A Professora ‘Norma’, por exemplo, destaca:  

“Olha os nossos (alunos) daqui, tinha um certo temor, eles causavam na 
escola até medo. (Você está falando no caso de alunos com condutas 
típicas?!), isso mesmo, com condutas típicas, são alunos agressivos, nós 
tivemos aqui dois alunos assim, e eles provocavam medo. Eu ouvi do 
colega (professor): eu não quero essa turma porque eu tenho MEDO do 
fulano. Então, causa temor, mas, na medida que você vai aprendendo 
vai convivendo, você descobre que... são pessoas normais que... não 
precisa ter medo, precisa saber lidar... eles precisam muito mais de 
carinho, de atenção, de apoio, do que de alguém pra poder ter medo...” 
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A presença de um aluno com necessidades educacionais especiais no ambiente 

escolar sem um trabalho coletivo para aceitação e respeito às diferenças pode ocasionar 

situações como as citadas pela professora. Nesse sentido, faz-se importante trabalhar 

com todos no dia-a-dia da escola, sobretudo, no ambiente da sala de aula, pois é ali que 

acontecem os pormenores, as sutilezas das situações e, são nos detalhes que se vê a 

possibilidade de intervir de forma prática para que se respeite a singularidade de cada 

indivíduo. É no contexto de sala de aula que os desafios para lidar com a diversidade 

ficam evidenciados. 

Portanto, é no espaço educativo da sala de aula que o professor deve buscar 

elementos e estratégias para oferecer uma educação inclusiva de qualidade. Os relatos 

das professoras ‘Cláudia’ e ‘Vilma’ demonstram como elas vêm tratando a questão da 

discriminação e preconceito no ambiente de sala de aula e como é possível administrar 

algumas situações. 

A Professora ‘Cláudia’ ressalta:  

“Ah... às vezes a gente percebe, né... Mesmo até dos próprios alunos, da 
própria sala de aula mesmo... Mas aí tem a ética... A gente na hora vê e 
não vê né... quando acontece eu peço que o aluno saia da sala, por 
exemplo: -fulano vai beber água, fulano busca alguma coisa na 
coordenação pra mim... Quando esse aluno está ausente, eu converso 
com a turma... a turma toda se envolve e aí muda a mentalidade, o 
preconceito, essa discriminação e aí eles tornam essa situação como se 
fosse deles também...”  

 

Já a Professora ‘Vilma’ destaca:  

“Percebo... Tanto por parte de aluno, como por parte de pai. Professor 
até que não, porque a gente já vem trabalhando isso há muito tempo, 
né?! Aqui na escola mesmo nós já tivemos curso de inclusão e tudo, 
então nós já estamos preparados, mas eu sinto sim, sinto por parte dos 
alunos. A minha aluna mesmo, que é especial, além dela ser especial, 
ela é grande e obesa e as crianças a discriminam por isso. Quase 
ninguém quer ficar perto dela... E ela é um amor de pessoa, mas o 
tamanho dela assusta e as crianças ficam (Pausa) sentem assim, uma 
rejeição. Em sala chega ser complicada essa rejeição: -cada um escolhe 
um coleguinha, nós vamos hoje fazer um trabalho em dupla... Ninguém 
escolhe ela, ninguém (Silêncio) uma vez eu fui trabalhar um livro, isso foi 
agora, há três semanas atrás, eu trabalhei um livro... pra tentar acabar 
com isso, né,... pra tentar resolver esse problema da discriminação... eu 
fiz um amigo oculto, só que ao invés de dar presente, a pessoa ia falar 
desse amigo... e a pessoa que recebeu o nome da minha aluna especial, 
não quis fazer, não quis participar... Então foi assim, um 
constrangimento, eu tive que ter um jogo de cintura pra ter que refazer o 
amigo oculto e refiz, falei que tinha dado um probleminha lá e refiz, aí o 
outro aluno aceitou, mas o primeiro que pegou o nome dela, não quis 
fazer. Então, assim, tem muita rejeição, discriminação”. 
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O relato anterior está exposto praticamente na íntegra pela riqueza de 

informações que este nos traz. Primeiramente, o que nos chamou a atenção foi o fato da 

referida professora citar não perceber preconceito e discriminação por parte dos 

professores, pois estes participaram de curso sobre inclusão escolar, portanto, foram 

preparados para receber os alunos com necessidades educacionais especiais. 

Conforme abordado na parte teórica deste estudo, a pesquisa realizada por 

Figueiredo (2001, p.72) sobre o ‘preconceito’ para com os alunos em questão, 

apresentou como resultado a necessidade do professor ser mediador de conflitos em sala 

de aula e destacou “(...) é fundamental a participação do professor como sendo o adulto 

mediador para direcionar as intervenções com o grupo de classe de forma apropriada”. 

Pois, para a autora as marcas que os discursos e as ações dos professores vão 

imprimindo no delineamento das relações estabelecidas no interior da escola assumem 

papel preponderante quando a lógica da prática educativa é a de incluir todos os alunos. 

Tais professores, identificados como representantes legítimos do mundo adulto, e de 

quem a aprovação social importa muito para as crianças, têm um papel importante na 

constituição do grupo de classe, podendo influir para neste fundar relações de 

cooperação, respeito e solidariedade. 

Outro ponto importante para romper com preconceitos e discriminações é o 

conhecimento sobre o fato, ou seja, a familiaridade com a situação. Assim, os cursos de 

capacitação e preparação profissional tornam-se imprescindíveis na questão de viabilizar 

ao professor conhecimentos adequados, a fim de romper barreiras, quebrar preconceitos 

arraigados e cristalizados em concepções, imagens, idéias, representações sociais e 

pensamentos anteriores. 

Sabe-se que a formação teórica e prática dos professores podem contribuir muito 

para melhorar a qualidade do ensino. É impossível falar em qualidade de ensino, sem 

falar de formação de professores. Pois, a realidade de hoje é diferente da de décadas 

passadas, quando se acreditava que, terminada a graduação, o profissional estaria apto 

para atuar na área escolhida pelo resto da vida, sem ‘reciclagem’ constante. 

Nesse sentido, pode-se observar o gráfico a seguir, onde muitos dos professores 

pesquisados demonstraram estar conscientes de que sua formação é importante e deve 

ser permanente. No entanto, ainda há aqueles que necessitam de buscar mais 

aperfeiçoamento profissional para se avançar nas ações que possam promover um 

atendimento e uma educação de qualidade para ‘todos’ os alunos. 
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Gráfico 6 – Capacitação para trabalhar com alunos com necessidades educacionais 

especiais. 
 

Conforme o gráfico anterior, dos professores que responderam ao questionário 

aplicado, mais da metade, 53%, não participaram de nenhum tipo de capacitação para 

trabalhar junto aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

A SEE/DF promoveu recentemente alguns mini-cursos para professores em 

algumas escolas e palestras públicas, esporadicamente, sobre a temática inclusiva. 

Ainda assim, vale comentar, que os professores das escolas participantes do 

curso de “capacitação”, não consideraram estar preparados e/ou capacitados para atuar 

em turmas inclusivas, mesmo após ter participado das atividades do curso. Alguns até 

questionaram tal situação durante a aplicação do instrumento (questionário) e 

comentaram de forma irônica: “Aquilo pode ser chamado de capacitação? Eu acho que 

foi uma simples sensibilização e não uma capacitação”. A maioria deles considerou como 

capacitação os cursos realizados fora do contexto da SEE/DF. 

O gráfico a seguir salienta os tipos de capacitação das quais os professores 

participantes da pesquisa participaram. 
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Gráfico 7 – Tipos de capacitação para atuar na educação inclusiva. 

 

O gráfico acima oferece os dados com os tipos de capacitação que os 47% dos 

professores da questão anterior participaram, ou seja: 23% dos professores citados na 

questão anterior fizeram cursos de curta duração com menos de 180h; 6% fizeram cursos 

de média duração (=/+180h); 18% participaram de Seminários/Fórum/Congressos; 29% 

de Palestras e 24% participaram de cursos em nível de Especialização. Nenhum dos 

professores tem Mestrado ou Doutorado na área do Ensino Especial. 

No entanto, percebeu-se como informação relevante o fato de um grupo de 29% 

dos professores participantes do estudo considerarem como capacitação a participação 

em palestras mediante fato supracitado, como tal acontecimento não sendo capacitação 

por parte de alguns professores. A participação em eventos (palestras, seminários), em 

suma, deve ser entendida como algo complementar à capacitação. 

Os profissionais da educação estão inevitavelmente implicados no movimento de 

implantação da escola inclusiva e para fazer frente às exigências dessa escola é 

primordial que se construam novas competências. 

Neste sentido, a busca da capacitação e aperfeiçoamento profissionais se 

apresentam com um papel de suma importância. Assim, Nunes et al (1998, p.70), 

revelam que nos cursos de formação observa-se a velha dicotomia teoria versus prática, 

ou seja, “(...) contrapõem-se o conhecimento produzido na academia com aquele 

produzido pelo professor que, respaldado por sua experiência cotidiana em sala de aula, 

anuncia que na prática, a teoria é outra”. 
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Nesse sentido, buscou-se investigar qual seria a capacitação adequada, segundo 

os professores pesquisados. A questão de nº. 13 do questionário solicitou aos 

professores participantes da pesquisa que se enumerassem por prioridade os fatores que 

eles consideravam como sendo os mais importantes para capacitar e/ou preparar os 

profissionais que atuam junto aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Numa escala de “1 a 6”, o item “1” tem maior prioridade seguindo a seqüência até o “6” 

que apresenta a menor prioridade. 

A prioridade dos tipos de capacitação apresentadas pelos professores 

participantes estão demonstradas nas tabelas 19 a 23. É importante salientar, que na 

questão nº. 13, nem todos os professores participantes da pesquisa enumeraram 

corretamente as alternativas, conforme solicitava o enunciado, alguns marcaram (x) nas 

alternativas inviabilizando assim, a tabulação dos dados em sua totalidade. 

 
Tabela 17 – Prioridade dos tipos de capacitação: cursos em nível de Pós-Graduação em 

Educação Inclusiva. 

Prioridade Nº. de professores Percentual 

1 12 37% 

2 4 13% 

3 4 13% 

4 4 13% 

5 6 18% 

6 2 6% 

Total 32 100% 
 

Os cursos em nível de Pós-Graduação em Educação Inclusiva, conforme tabela 

anterior, para 37% dos professores pesquisados, têm prioridade 1; para 13% dos 

professores pesquisados, têm prioridade 2; para outros 13% dos professores 

pesquisados, têm prioridade 3; para mais 13% dos professores pesquisados, têm 

prioridade 4; para 18% dos professores pesquisados, têm prioridade 5; e, para apenas 

6% dos professores pesquisados, a prioridade desses cursos de pós-graduação é 6. 

Os referidos dados tornam-se relevantes para se pensar a formação continuada 

no viés da educação inclusiva. A maioria dos professores participantes do estudo 

considerou pertinente a Pós-Graduação em Educação Inclusiva. Portanto, cabe à 

SEE/DF estabelecer parcerias que possam desenvolver e ministrar cursos de inclusão 

em nível de pós-graduação. A Universidade de Brasília (UnB) poderá contribuir, com 

certeza, para esse futuro certame. 
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Tabela 18 – Prioridade dos tipos de capacitação: cursos de carga horária de 180h com 
conteúdos mais teóricos e aprofundados sobre as deficiências. 

Prioridade Nº. de professores Percentual 

1 - - 

2 8 25% 

3 10 31% 

4 2 6% 

5 8 25% 

6 4 13% 

Total 32 100% 
 

A tabela anterior mostra que, os cursos de carga horária de 180h com conteúdos 

mais teóricos e aprofundados sobre as deficiências, teve grau de prioridade 3 para 31% 

dos professores pesquisados; já 25% dos professores pesquisados atribuíram grau de 

prioridade 2 e 5 cada; 13% dos professores pesquisados consideraram grau de 

prioridade 6, ficando com grau de prioridade 4 somente 6% dos professores pesquisados. 

Nenhum professor atribuiu grau de prioridade 1 nas respostas analisadas. 

Os referidos dados permitem inferir que os cursos com carga horária de 180h, 

para tratar sobre inclusão escolar, são considerados pelos professores cursos 

complementares para a formação, pois, não estão no topo da ‘tabela’ com maior grau de 

prioridade. No entanto, tem-se observado que os cursos de capacitação ofertados pela 

SEE/DF, em sua maioria, possui carga horária de 180h, considerados pelos professores 

como sendo insuficentes e/ou complementares. 

 
Tabela 19 – Prioridade dos tipos de capacitação: cursos de carga horária de 180h com 

somente parte prática (preparação de materiais pedagógicos para os alunos especiais). 

Prioridade Nº. de professores Percentual 

1 4 13% 

2 8 25% 

3 8 25% 

4 8 25% 

5 2 6% 

6 2 6% 

Total 32 100% 
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A tabela anterior apresenta o curso de carga horária de 180h somente a prática, 

com prioridade 1 para o índice de 13% dos professores pesquisados, prioridade 2, 3 e 4 

para o índice de 25% od sprofessores pesquisados, prioridade 5 para 6% dos 

professores pesquisados e prioridade 6 para outros 6% dos professores pesquisados. 

Considerando os dados apresentados, supõe-se que o professor ainda busca uma 

preparação em nível prático, entretando, ao fazermos uma comparação dos dados da 

tabela anterior, pôde-se perceber que o conhecimento teórico e aprofundado quase que 

se nivelou em grau de prioridade sobre as questões de ordens práticas. 

 
Tabela 20 – Prioridade dos tipos de capacitação: palestras e cursos ministrados por 

especialistas. 

Prioridade Nº. de professores Percentual 

1 2 6% 

2 - - 

3 6 19% 

4 16 50% 

5 6 19% 

6 2 6% 

Total 32 100% 
 

Os dados da tabela anterior demonstram que as palestras e cursos ministrados 

por especialistas ainda são importantes. Contudo, há com certo índice de rejeição, pois, 

apenas 6% dos professores pesquisados dão prioridade 6 para as referidas palestras e 

cursos, enquanto que 50% dos professores pesquisados atribuíram grau de prioridade 4, 

apontando um índice de 19% com a prioridade 3; outros 19% com a prioridade 5 e o 

índice restante de 6% com a prioridade 1. Nenhum professor pesquisado atribuiu o grau 

de prioridade 2 em suas respostas. 
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Tabela 21 – Prioridade dos tipos de capacitação: cursos rápidos de 60 a 80h que envolvam 
a teoria e a prática. 

Prioridade Nº. de professores Percentual 

1 8 25% 

2 10 31% 

3 2 6% 

4 - - 

5 8 25% 

6 4 13% 

Total 32 100% 
 

De acordo com a tabela acima, os cursos rápidos de 60h a 80h que envolvam a 

teoria e a prática têm prioridade 1 para 25% dos professores sujeitos da pesquisa, têm 

prioridade 2 para 31% dos mesmos; já para 6% dos professores sujeitos da pesquisa, 

têm prioridade 3, enquanto que, para outros 25% dos professores sujeitos da pesquisa 

têm prioridade 5 e apenas 13% dos professores sujeitos da pesquisa atribuíram 

prioridade 6 para tais cursos. 

No subítem “outros”, integrante da questão nº.13 do questionário, apenas alguns 

dos professores deixaram sugestões sobre a capacitação profissional, as quais se 

encontram elencadas a seguir: 

“Os cursos deveriam ser ministrados, por profissionais capacitados.” 
“Tem que haver troca de experiência para valorizar o que já tem sido 
feito de bom e com sucesso.” 
“Para uma boa capacitação se faz necessário que os profissionais 
gostem do seu trabalho e tenham essa aptidão.” 
“Os cursos deveriam ser para todos os profissionais e não apenas para 
aqueles que atuam na área.” 
“Os cursos de capacitação deveriam oferecer oportunidades de estágio.” 
“É preciso haver um apoio sistemático para os profissionais dessa área.” 
“Deveria haver uma coordenação local, semanal canalizada para 
orientação e planejamento de atividades de suporte, bem como, 
avaliação dos procedimentos desenvolvidos mensurando o retorno que o 
aluno dá.” 
“Promover Seminários com a participação de professores que já 
trabalham com a educação inclusiva visando a troca de experiências.” 

 

Sabe-se que o conhecimento é algo que se encontra em constante transformação 

e, particularmente no campo da educação especial, as descobertas e inovações abrem 

continuamente novas possibilidades, cobrando assim, dos profissionais da educação 

investigação e busca constante de aperfeiçoamento/capacitação que deve ser repensada 

com base nas novas realidades e exigências da escola nos dias de hoje. 
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Para que haja sucesso no processo ensino-aprendizagem é preciso professores 

conscientes do modo como atuam. Portanto, o investimento profissional na dimensão da 

formação continuada para a educação inclusiva requer uma auto-avaliação por parte do 

professor, de modo à geração de análise e busca de cursos ou outras formas de 

conhecimentos e aprendizados importantes para sua prática, ainda que seja necessário 

reivindicá-los. 

A formação proporciona o ir além do saber em sala de aula; possibilita ao 

professor o acompanhamento da transformação, da evolução e crescimento desse saber 

que acontece todos os dias. Tal pensamento mostra-se de cunho especial, em se 

tratando da escola inclusiva, onde a cada dia surgem condições e situações novas para a 

atuação do professor. 

Apesar de muitos dos professores participantes da pesquisa terem afirmado já 

participado de cursos de capacitação para atuar no processo de inclusão, ao serem 

questionados sobre se sentirem preparados para atuar junto ao(s) aluno(s) com 

necessidades educacionais especiais, percebeu-se que muitos ainda não se sentem 

preparados. 

 

 
Gráfico 8 – Você se considera preparado, com conhecimentos adequados para atuar junto 

ao(s) aluno(s) com necessidades educacionais especiais? 
 

No gráfico acima, os dados revelaram que apenas 5% dos professores 

participantes da pesquisa se consideram preparados e com conhecimentos adequados 

para atuar junto ao(s) aluno(s) com necessidades educacionais especiais, enquanto que 

37% dos professores assumem não estar preparados, mas ainda assim atuam com 

esses alunos. Já 42% dos professores se consideram preparados apenas em parte, 

enquanto que 16% assumem que necessitam melhorar. 
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Os dados obtidos confirmam o fato de que é preciso continuar investindo 

periodicamente em capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional e estar 

atento às inovações e melhorias da educação inclusiva, pois, conforme visto no gráfico 

acima, há um número significativo de professores atuando na educação inclusiva sem o 

devido preparado, ou ainda, despreparados. 

A inclusão é mais do que ter uma escola adaptada estruturalmente. Se o 

profissional da educação não se sente preparado, precisa ir à busca de tal preparação. 

No entanto, vale lembrar que para se trabalhar com a inclusão não há métodos e técnicas 

de ensino prontas e específicas para cada necessidade especial. 

Durante as entrevistas, a questão da capacitação profissional para se trabalhar na 

proposta inclusiva também foi abordada, e a partir dos comentários feitos sobre o tema, 

foi possível identificar os fatores que levaram as professoras entrevistadas a se 

capacitarem ou não para atuarem junto aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Quando perguntado às professoras pesquisadas (7) se elas haviam participado de 

cursos de capacitação/ou preparação profissional para atuarem junto aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, apenas duas professoras disseram ter participado 

de cursos. É interessante notar que, apesar de terem participado de cursos, elas não se 

consideram suficientemente preparadas para exercer as atividades profissionais no 

processo de inclusão. As demais professoras (5) afirmaram que não participaram de 

nenhum tipo de capacitação/preparação para atuarem em turmas inclusivas, com alunos 

‘especiais’. 

As respostas das professoras participantes quanto à capacitação profissional 

foram distribuídas em duas classes: professores capacitados (duas (2) professoras 

pesquisadas), que indica os motivos atribuídos pelas professoras que buscaram se 

capacitar para atuar na educação inclusiva seja em: cursos, palestras, seminários e 

outros; e professores não capacitados (cinco (5) professoras pesquisadas), aspecto que 

diz respeito aos profissionais que apontaram os motivos por não terem buscado uma 

capacitação para atuarem na educação inclusiva. 
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Tabela 22 – Categoria 5: Motivos que influenciaram a capacitação para atuar na educação 
inclusiva. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
 

% 

PROFESSORES CAPACITADOS 

  “ Não dá pra ficar sem fazer cursos” 

 “O fundamental é a prática, mas, não abro mão da 
capacitação os cursos te dão base teórica...” 

  “A gente sempre procura participar, mas muitas vezes, pelo 
número de vagas a gente  não consegue...” 

 “Participei de vários cursos, porque eu sempre gostei dessa 
área e sempre corri atrás...” 

7 

 

 

 

32% 

PROFESSORES NÃO CAPACITADOS 

 “Até já me inscrevi, mas não tive oportunidade... a prioridade 
muitas vezes não é pro professor que está... com o aluno...” 

 “... Essa nunca foi a minha área de atuação...” 

 “Os cursos oferecidos não dão base para atuar com o 
aluno... não dão orientações... não tem a prática...” 

 “Deveria ser cursos em nível de pós-graduação...” 

15 

 

 

 
68% 

Obs.: o número de ocorrências e as porcentagens foram calculados a partir do total das 
colocações e situações descritas e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
 

Conforme a tabela anterior, 68% das professoras pesquisadas não foram 
preparadas para trabalhar com os alunos com necessidades educacionais especiais e, 
ainda assim, estão atuando como professores capacitados a tal atividade. Já 32% das 
professoras pesquisadas disseram ter participado de cursos e palestras, mas, não se 
sentem preparadas para desenvolver as atividades que demandam o processo de 
inclusão. 

Para ilustrar tal aspecto, segue o depoimento da professora ‘Norma’. Para a 
mesma, os cursos e palestras oferecidos não contemplam uma capacitação/preparação, 
sendo fator fundamental a experiência profissional: os cursos não fazem falta. 

“Cheguei a participar de alguns e eu não vi como capacitação e não vi 
onde que poderia me ajudar, outra coisa eles nunca levam em conta o 
que agente sabe. Eu acho que tem que ser um curso sério, ministrado 
por pessoas competentes que entende o lado do professor... O que eu 
aplico até hoje é o que eu aprendi no meu curso normal na minha 
faculdade de Pedagogia e na minha experiência de anos e anos de 
trabalho que a gente vai adquirindo, vai acumulando. Então, curso 
mesmo pra trabalhar com a escola inclusiva, eu não tive, acho que teria 
que ser um curso... em nível de pós-graduação(...)Mas, nada é mais 
importante do que a prática, acho que a prática e a experiência que te 
dão uma base. Não acho que pra mim, faz falta a capacitação, faz falta a 
estruturação da escola e da sala de aula pra trabalhar com essas 
crianças.” 
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A professora ‘Vilma’ também considerou a experiência como sendo ponto 

fundamental para sustentar a ação pedagógica com os alunos ‘especiais’. No entanto, ela 

não abre mão da formação continuada. Para esta docente, é importante o professor se 

capacitar, pois, as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais 

exigem estratégias e ações diferenciadas, até mesmo o conhecimento adequado sobre o 

aluno em situação de deficiência para intervir corretamente. 

“Olha, o fundamental é a prática... Eu já vim de uma escola totalmente 
especial... Então pra mim, o meu maior aprendizado foi lá. Eu acho que 
não teve curso nenhum que me capacitou tanto quanto a minha vivência 
lá, entendeu?! Mas, ainda hoje eu não abro mão da capacitação... os 
cursos te dão uma base teórica, que é importantíssima... Você precisa 
da base teórica pra aplicar a sua prática... Agora é importante ser 
alguém capacitado para atuar nos cursos porque às vezes eles pensam 
que sabem demais e a gente sabe muito mais que eles...” 

 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos na área da educação inclusiva, e 

apontam como ponto convergente para efetivação do sucesso e a qualidade da educação 

inclusiva; o aperfeiçoamento profissional dos professores, visando um preparo adequado 

para atuar no processo de inclusão dos alunos ‘especiais’. 

Bernardes (2003), nos resultados de seu estudo sobre as “Representações 

Sociais da Inclusão em Escola Públicas e Particulares”, comenta que os professores 

pesquisados revelaram a necessidade de capacitação profissional, de formação 

continuada e de preparação técnica e psicológica como pontos fundamentais para 

atuação no contexto das escolas inclusivas. 

No entanto, sabe-se que é fundamental que o professor deseje buscar tal 

capacitação. Isso pôde ser percebido na fala da professora ‘Cláudia’, quando a mesma 

comentou sobre sua participação em cursos de capacitação para atuar no processo de 

inclusão. 

“Já, já participei, mas, por minha conta. Chegou o convite aí... O convite 
é feito, né, aceita quem quer... O fato é que não dá pra ficar sem fazer 
cursos, a gente precisa de orientação e preparação pra tá atuando na 
inclusão... A única coisa que eu discordo em relação a esses cursos 
assim é... que eles abrem as vagas só pra quem está no centro de 
ensino especial... o professor que tá na escola de ensino regular não tem 
essa oportunidade, né... Acho que a oportunidade teria que ser pra 
todos”. 
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Sobre a questão salientada pela professora Cláudia, o número de vagas 

oferecidas nos cursos também foi abordado pela professora ‘Telma’ em seu relato: 

“(...) até já me inscrevi, mas, não tive a oportunidade ainda porque não 
tem vaga, a prioridade é pras pessoas, professores da sala de recurso, 
itinerante... depois é que fica pro professor, eu acho que deveria ser o 
contrário, não é! Deveria ser pra todos, mas se tem um número x de 
vagas deveria ser para o professor que está em sala de aula trabalhando 
ali com o aluno”. 

 

No relato a seguir, da professora ‘Fernanda’, a questão dos cursos também 

apareceu, porém, foi abordada com outra ênfase. A professora considerou importante a 

capacitação ao longo do processo e a presença de um professor especialista orientando 

e auxiliando nas atividades com os alunos ‘especiais’ em sala de aula. 

“Talvez o curso de capacitação! não, mas, algumas orientações, talvez... 
algum material pra ler ou o próprio curso sim, mas se não fosse possível 
o curso, uma preparação, porque é importante conhecer... isso pode 
acontecer ao longo do processo... ter um profissional especializado pra 
tá no momento da coordenação e estar estudando... ajudando com os 
especiais, eu acho até mesmo que dentro da sala de aula pra ajudar em 
alguns momentos...” 

 

Se houver disponibilidade para criar e for à busca de qualidade no ensino, os 

alunos aprenderão até onde conseguirem chegar. E essa qualidade de ensino não se dá, 

somente, através da capacitação do professor; isso seria um reducionismo da proposta 

de uma educação inclusiva. È importante que o professor esteja atento, desejoso e 

sensível frente às demandas inclusivas para repensar a sua atuação profissional (SILVA, 

2004). 

Sobre essa questão, durante as entrevistas com as professoras, questionou-se a 

respeito das mudanças ocorridas a partir da implantação da inclusão no contexto da 

escola, em especial, o modo de atuação frente ao(s) aluno(s) com necessidades 

educacionais. 

Quando questionado às professoras participantes (7), sobre o que mudou após a 

implantação do processo de inclusão escolar, apenas uma das professoras pesquisadas 

disse não ter mudado seu modo de atuar em detrimento à inclusão. As demais 

professoras (6) afirmaram ter havido mudanças no modo de atuar, inclusive, 

consideraram ser necessárias para poder atender ao aluno com necessidade educacional 

especial. 
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As respostas dadas pelas professoras pesquisadas (7) relacionadas à mudança 

de atuação no processo inclusivo foram distribuídas em quatro classes: forma de 

trabalho, classe apontada por todas as professoras, em relação à maneira do professor 

lidar junto ao aluno com necessidades educacionais especiais (ex.: adaptação do 

trabalho a situação nova, atendimento individualizado, posicionamento do aluno em sala 

de aula, agir de forma adequada para não magoar o aluno, trabalho em grupo, 

saneamento das dificuldades, projetos/atividades diferenciadas, adaptação curricular, 

preocupação com o conteúdo); oportunidade de aprendizado, classe apontada por duas 

(2) das sete professoras pesquisadas, e que diiz respeito ao crescimento pessoal e 

profissional (ex: aquisição de novos conhecimentos, incitação de um maior conhecimento 

sobre o ‘aluno com necessidade educacional especial’, a busca de ‘coisas’ novas e um 

maior aprendizado sobre a inclusão; já a questão dos valores e sentimentos foram 

apontadas por quatro (4) das sete professoras pesquisadas, aspecto que diz respeito ao 

que as professoras sentem ao atuar com o aluno no processo de inclusão (ex: 

preocupação, paternalismo, insegurança, dúvidas, respeito). Identificou-se ainda um 

outro apontada por apenas uma das professoras pesquisadas, o  que se refere a não 

haver mudança na maneira de atuar no processo de inclusão (ex: não mudou nada). 

Com relação à mudança de atuação do professor no processo de inclusão 

escolar, têm-se em tabela posterior as ocorrências das respostas dadas pelas 

professoras participantes (7) acerca do que foi questionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

Tabela 23 – Categoria 6: Mudanças ocorridas na atuação profissional após o processo de 
inclusão escolar. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
% 

RELACIONADOS À FORMA DE TRABALHO  

 Necessidade de atender individualmente 

 Inovação - pensar em estratégias para agir diante do aluno 
‘especial’ 

 Maior envolvimento com o aluno 

 Trabalho diferenciado em sala de aula 

 Preocupação com o conteúdo 

15 

 

 

 
43% 

RELACIONADOS À OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO 

 Busca por conhecimentos... necessidade de estudo 

 Aprender com a prática. 

 Possibilidade de aprender mais sobre o assunto! 

7 

 

20% 

RELACIONADOS A VALORES E SENTIMENTOS 

 Solidariedade e respeito com as diferenças  

 Aceitação do aluno (...) 

 Saber se colocar no lugar do outro. 

 Ansiedade e insegurança com o aluno diferente. 

 Preocupação 

10 

 

 

29% 

OUTRO – TERMO  

 Não mudou nada na atuação profissional após a inclusão. 
3 

 
8% 

Obs.: o número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total das 
colocações e situações descritas e não a partir do número de professoras entrevistadas. 

 

Considerando os dados da tabela anterior, percebeu-se que a forma de trabalhar 

na inclusão escolar foi fator de mudança na atuação de 43% das professoras 

participantes; 20% das professoras participantes consideraram a oportunidade de 

aprendizado como a mudança ocorrida em sua atuação após a inclusão escolar; para 

29% das professoras participantes, o fator de mudança em sua atuação envolveu valores 

e sentimentos, enquanto que 8% destas afirmaram não ter havido mudança na atuação 

profissional frente à inclusão escolar. 

As professoras participantes (7) apresentaram algumas respostas sobre a 

mudança de atuação no processo de inclusão escolar. As professoras ‘Cláudia’ e 

‘Fernanda’, por exemplo, demonstraram expectativa com a nova situação e procuraram 

se adaptar mudando a forma de trabalhar com o aluno ‘especial’. 

Assim relata a Professora ‘Claúdia’: 
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“Foi só mesmo a adaptação... Então foi só mesmo assim, conhecer a 
criança, né... e saber como lidar. Porque às vezes você chega assim, 
você fala, não, eu tenho um aluno especial na turma, mas, você não 
sabe qual é a dificuldade dele... então o trabalho tem que ser 
diferenciado...” 

 

A Professora ‘Fernanda’ ressalta:  

“Muda assim... a partir do momento que eu tenho né... o aluno especial... 
você tem que pensar naquele aluno, às vezes você pensa, ah eu vou 
tratar ele igual aos outros? (Pausa)... Mas o trabalho da gente tem que 
ser diferente... até a maneira de falar porque de repente você pode falar 
alguma coisa que até fere... Por exemplo: às vezes numa aula de ensino 
religioso, de repente... eu já trabalhei com aluno cadeirante... De repente 
você fala papai do céu é maravilhoso, ele nos deu um corpo perfeito... aí 
você vê aquela criança que não tem (Pausa) é aí que você tem que se 
adaptar é aí que tem que modificar o jeito de  falar... né, porque ele vai 
pensar poxa... se ele é maravilhoso porque que eu estou né, então, 
desse jeito?!...” 

 

Nota-se, a partir do discurso da professora Fernanda, a necessidade do professor 

ser mais cuidadoso e flexível em relação às novas vivências no processo de inclusão 

escolar. Tal forma de trabalho direciona-nos à questão da diversidade no contexto da 

escola, seja ele inclusivo ou não. Cabe ao professor direcionar a sua atuação de forma a 

atender o aluno dando-lhe assistência constante, respeitando suas diferenças, sendo 

solidário, tendo o cuidado de não ser paternalista. A grosso modo, existe uma linha tênue 

que separa o paternalismo da solidariedade. 

Muitas vezes a preocupação excessiva com a questão de como agir diante do 

aluno no processo de inclusão também pode se traduzir em assistencialismo paternal. 

Pode-se deduzir que se não houver cuidado isso pode ocorrer de fato. Assim sendo, têm-

se o discurso da Professora ‘Rita’: 

“Eu vejo que tá com mais dificuldade eu já dou assistência e diante da 
realidade que tem uma criança (Pausa) de inclusão mesmo!!! Aí eu já 
tô... em cima. Eu sinto assim, que a gente fica tocado, isso toca muito a 
gente... você tem que procurar se colocar como mãe daquele menino 
(Pausa) como se fosse seu filho! (Pausa) e que você tem que fazer 
alguma coisa por ele (Silêncio) SOLIDARIEDADE, RESPEITO, essas... 
palavras assim, que na prática a gente tem que fazer mesmo que se não 
eles... não caminham... PROCURO AJUDAR MESMO de todo jeito”. 

 

Diante do fato relatado, deve-se observar as considerações a forma utilizada pela 

professora para auxiliar o aluno com necessidades educacionais especiais. Quais foram 

às estratégias utilizadas? Houve respeito e valorização da autonomia do aluno? Vale 

salientar, que não se pretende aqui avaliar como certo ou errado as ações observadas, 

isso seria algo um tanto simplista. Tampouco se deve propor um guia para agir frente ao 
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aluno ‘especial’; em verdade, o que se busca é uma estratégia que permita considerar de 

forma reflexiva se há assistencialismo paternal (paternalismo) nas ações direcionadas ao 

aluno ‘especial’. 

Mediante a próxima fala da Professora Rita, perceber-se-á que ela não recai no 

erro do paternalismo, tendo em vista, a compreensão do que ela entende por ‘ajudar o 

aluno especial’ e o que ela considerou ao se ‘colocar no lugar de mãe’ do aluno com 

necessidade educacional especial.  

Em muitos casos, a situação do aluno com necessidades educacionais especiais 

é realmente tocante, gerando-se uma sensação de pena, o que muitos estudiosos sobre 

o assunto comentam ser um fato muito comum, devido à falta de informações e 

conhecimento sobre o que vem a ser a alteridade e trabalho na e com a diversidade. 

Assim, tal forma de agir frente ao aluno com necessidade educacional especial 

está associada ainda à adaptação e aceitação legítima da condição do aluno, sobretudo, 

aquele em situação de deficiência (CARVALHO, 2008). 

Deste modo, têm-se o seguinte discurso da Professora ‘Rita’: 

“Eu não tenho dúvida, não tenho receio de falar que me coloco como 
mãe, não é pra ser a boazinha é questão de cobrar também e dizer você 
consegue é capaz... que meus meninos não têm... assim, não quero 
ajudar... eles procuram ajudar o aluno especial, se envolvem também pra 
tá ajudando, sabe? Procuro colocar esses que são mais independentes 
com esses mais (Pausa) com os especiais e todo mundo se envolve. 
Não gosto quando trata eles com peninha, ah, coitadinho... tem que ter a 
ADAPTAÇÃO E ACEITAÇÃO deles, que eu acho que quanto a isso aí... 
eu acho que assim, quando a gente passa a trabalhar com meninos 
assim a gente se envolve e aprende muito mais mesmo, principalmente, 
a respeitar essas diferenças é uma forma a mais de aprender!” 

 

Ao final da fala da Professora ‘Rita’, nota-se que, para ela, a situação de inclusão 

escolar proporcionou mudanças relacionadas ao crescimento pessoal e profissional, 

sendo uma forma a mais de aprender. Essa forma de pensar sobre a inclusão como 

sendo um meio de aprender coisas novas também acontece para as professoras ‘Telma’ 

e ‘Vilma’, no entanto, envolve sentimentos e mudança de valores na atuação junto aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

A Professora ‘Vilma’ ressalta: 

“É sempre um aprendizado pra gente... todo dia eu sei que eu preciso 
buscar coisas novas, porque a gente não tem muita informação, então, é 
estudar correr atrás de saber o que tá acontecendo, senão, você não 
consegue realizar um trabalho com aquele aluno... fico muito preocupada 
com o conteúdo e a aprendizagem deles, a gente fica apreensiva, sem 
saber como fazer... porque o que é diferente deixa a gente assim... 
insegura...” 
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Já a Professora ‘Telma’ destaca:  

“Logo no início eu não sabia, eu não sabia nem o posicionamento dele 
em sala de aula, depois eu fui estudando, vendo... lendo umas 
apostilas... descobri o que ele tinha... aí... eu fui adaptando e fui 
procurando cada vez descobrir mesmo o que ele precisava e fui 
descobrindo... estudando! (...) O que mudou mais foi isso, eu tive que 
aprender mais (Pausa) ser mais solidária”. 

 

Por último, apresenta-se o discurso da Professora ‘Norma’, que diz não ter havido 

mudança em sua forma de atuar, enquanto professora, no processo de inclusão escolar. 

É interessante notar que, apesar de afirmar não ter mudado sua forma de atuar frente o 

processo inclusivo, a referida professora revela desenvolver ações e atitudes já há algum 

tempo nas bases da filosofia inclusiva. 

“Na minha atuação enquanto professora a inclusão não mudou nada. Eh, 
porque eu sempre na minha (Pausa) como professora nos meus vinte e 
oito anos de serviço, eu procurei atender aluno a aluno, sempre fui 
preocupada em atender individualmente... Então, na inclusão hoje é a 
mesma coisa, quer dizer... o aluno que vem com necessidade 
educacional especial ele precisa desse trabalho, de ser mais (Pausa), de 
ser um aluno dentro da turma... o professor tem que tá voltado pra ele, 
atendo ele igual todo mundo. Eu acho inadmissível a gente ter um aluno 
que você deixa lá no cantinho... Então, a escola inclusiva pra mim é isso, 
é você vendo todos os alunos, é todos tendo oportunidade, e isso eu 
tenho feito desde o meu primeiro dia na sala de aula quando eu comecei 
na Secretaria de Educação”. 

 

Observando o discurso da professora ‘Norma’, pôde-se inferir que, mesmo 

considerando não ter havido mudanças em sua atuação frente à inclusão escolar, as 

ações e as atitudes da professora frente ao aluno com necessidade educacional especial 

ou não, apontam para um trabalho diversificado e atendimento individualizado.  

Diante das narrativas das professoras participantes (7) da pesquisa, observou-se 

que as representações sociais associadas à inclusão escolar estão, em sua maioria, 

fortemente vinculadas a adaptação e mudança na forma de trabalhar diante da situação 

de novidade, ou seja, a familiaridade e adaptação com o objeto. Nesse âmbito, surgem 

de forma significativa os aspectos negativos; a insegurança, as dúvidas sobre como 

desenvolver o trabalho com os alunos com necessidade educacional especial, a 

preocupação com o conteúdo. Por outro lado, as representações sociais que envolvem a 

busca de novas estratégias para atuar com o aluno ‘especial’, ser mais cuidadoso e ter 

cautela no trato com esses alunos, assumir responsabilidade e compromisso no papel de 

educador, ser um professor pesquisador, reorganizar alguns valores, tais como: respeito, 

solidariedade e outros, focalizando aspectos positivos frente o processo inclusivo. 
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Acredita-se que as representações sociais que revelaram um significado negativo, 

os quais foram focalizados nas falas de seis (6) das sete professoras pesquisadas, tais 

como: expectativa, preocupação ansiedade, etc., frente ao aluno com necessidades 

educacionais especiais, podem estar associadas, principalmente, ao fato de ter que lidar 

com a multiplicidade e as especificidades que caracterizam os alunos com necessidades 

educacionais, situação que pode gerar certa insegurança quanto à busca de estratégias e 

objetivos adequados de modo a atender cada aluno. 

 

 
Gráfico 9 – Tipos de necessidades educacionais especiais que caracterizam o(s) aluno(s) 

incluso(s). 

 

Os tipos de necessidades educacionais que caracterizam o(s) aluno(s) incluso(s) 

atendido(s) pelos professores sujeitos desta pesquisa dividem-se, segundo os dados do 

gráfico anterior, em 37% com deficiência mental e outros 37% com hiperatividade; 3% 

apresentam deficiência física e outros 3% apresentam deficiência visual, 9% apresentam 

condutas típicas e 11% apresentam outros tipos de características. 

O gráfico a seguir apresenta as ‘outras’ necessidades educacionais menos 

comum encontradas nos alunos inclusos nas salas de aula nas quais atuam os 

professores participantes da pesquisa. 
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Gráfico 10 – Outros tipos de necessidades educacionais especiais que caracterizam o(s) 

aluno(s) incluso(s). 
 

As outras características citadas pelos professores no gráfico anterior são 

representadas da seguinte forma: 34% dos alunos inclusos apresentam dislexia, 33% 

apresentam síndrome de Down e outros 33%, apresentam dificuldade no processamento 

auditivo central (PAC). 

Os caminhos para a inclusão precisam ir além da identificação da especificidade 

que os alunos com necessidades educacionais especiais venham a apresentar. É preciso 

discutir e estudar de modo a se conseguir competência e discernimento necessário para 

traçar os caminhos adequados à construção/organização da escola inclusiva, buscando 

implantar projetos interventivos adequados que possam atender aos vários tipos de 

necessidades educacionais especiais que os alunos apresentam, sejam elas, associada 

ou não a uma causa orgânica específica. 

É fundamental que o professor não se sinta sozinho nessa missão. 

Nesse sentido, a escola enquanto espaço gerador de inclusão, deve focar as 

ações e viabilizar momentos onde possam ser discutidos os objetivos educacionais a 

serem alcançados com todos os alunos, seja em situação de inclusão ou não. 

Nas entrevistas realizadas com as professoras, abordou-se a questão da escola 

haver um momento para tratar das ações e dos objetivos educacionais para os alunos 

com necessidades educacionais especiais, de forma a gerar intervenções e estratégias 

que facilitassem o acesso à aprendizagem desses alunos. E o que pôde ser observado 

por meio das falas das entrevistas, é que não há um momento na escola para discutir os 

objetivos educacionais para os alunos com necessidades educacionais especiais, e 

quando há necessidade de traçar estratégias diferenciadas para o atendimento desses 

alunos, na maioria das vezes, parte da própria professora. 
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A partir das respostas das professoras entrevistadas (7) na pesquisa, quanto a ter 

momentos para definir as ações e os objetivos educacionais para os alunos com 

necessidades educacionais especiais, foi possível identificar três classes de respostas: a 

questão do trabalho individual, onde quatro professoras (4) destacaram as ações de sala 

de aula e estratégias elaboradas exclusivamente pela professora do aluno com 

necessidades educacionais especiais, sem orientações e sugestões dos demais da 

escola, como: direção, coordenação e supervisão pedagógica; a questão do trabalho 

coletivo, onde três (3) professoras das sete pesquisadas destacaram as ações conjuntas 

realizadas em pareceria entre professor e coordenação/supervisão pedagógica;e, por 

último, uma outra questão isolada, destacada apenas por uma (1) professora, no que se 

refere a traçar objetivos diferenciados em alguns momentos, pois, é algo dependente da 

especificidade do aluno. 

 
Tabela 24 – Categoria 7: Atividades diferenciadas para o(s) aluno(s) com necessidades 

educacionais especiais. 

 Respostas
CLASSES  

Nº. de 
Ocorrências 

 
% 

TRABALHO INDIVIDUAL  
 “...Espero que ele caminhe como os outros alunos, visando à 

alfabetização, mas, ‘pra isso eu que vou ter que buscar’...” 
 “...tem que ser diferente..., mas, ‘eu faço o meu 

planejamento’...” 
  “Não há um momento coletivo pra discutir isso...” 
 “A escola como um todo não tem um projeto para trabalhar 

com essas crianças, é um trabalho meu!...” 

12 

 
 
 
 
 

57% 

TRABALHO COLETIVO 
 “Aqui tem projeto diferenciado sim e acontece de forma 

coletiva todos se envolvem...” 
 “...é projeto da escola. Todo mundo tem o mesmo 

pensamento...” 

6 

 
 
 

29% 

OUTRO – TERMO  
 “Nem sempre. Nem sempre diferenciado...” 

3 14% 

Obs: o número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total das 
colocações e situações  descritas e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
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Considerando a tabela anterior, um fator de destaque é o fato de que a maioria 

das ações e estratégias traçadas em prol do aluno com necessidades educacionais 

especiais (57%) é fruto de um trabalho individual, ou seja, somente por parte da 

professora regente, sem um acompanhamento e/ou envolvimento dos demais da escola 

(direção, coordenação e supervisão pedagógica); fato este gerador da seguinte 

conclusão: as ações não vêm sendo discutidas coletivamente no contexto da escola 

inclusiva, seja por não considerar a situação relevante, ou pior, ignorar a presença dos 

alunos com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar. Contudo, o índice 

de 29% aponta para a discussão coletiva de ações diferenciadas traçadas para os alunos 

“especiais”, enquanto que o índice de 14% não diferencia as ações e objetivos para 

esses alunos. 

A seguir, destacam-se os discursos das professoras participantes (7), acerca do 

que foi questionado em relação às ações e objetivos educacionais para os alunos com 

necessidades especiais serem traçados de forma diferenciada por parte da professora 

regente da turma ou em parceria com a escola. 

Entre as professoras entrevistadas, quatro (4) delas relataram que é feito um 

trabalho diferenciado junto aos alunos com necessidades educacionais especiais, sendo 

atividades válidas e necessárias. Entretanto, tal atitude é traçada de modo individual e 

não de forma coletiva. 

A Professora ‘Norma’ destaca: 

“Não. A escola como um todo não tem um projeto para trabalhar com 
essas crianças, é um trabalho meu! Com a ajuda da equipe de 
atendimento e apoio à aprendizagem e a professora itinerante que vinha 
pra poder saber como é que tava o... e dá sugestões e participava 
também, mas, em termos de trabalho, a realização de trabalho, projetos, 
como trabalhar com ele foi tudo feito por mim mesmo”. 

 

Já a Professora ‘Rita’ argumenta:  

“Junto com a escola, nunca teve essa... Ahhh, a menina dos recursos foi 
que falou... a gente até nem teve ainda esse encontro assim, dela me dá 
mais uma orientação, mas, eu pela minha experiência e pelo o 
desempenho que eu vejo dos meninos eu sinto a necessidade e vou 
fazendo diferente, é to fazendo as adaptações, mas, espero que vai ter 
um encontro ainda pra isso! (...) e eu estudei e sei que tem que fazer as 
adaptações, que não adianta que eles não vão... Mas, não foi 
estruturado ainda, então eu faço do meu jeito.” 

 

A Professora ‘Telma’ ressalta:  

“(...) ainda não há projeto. Mas, eu!... procuro ta conversando com a 
orientadora e sempre busco e ela ta sempre pronta... O professor busca 
vai... conversar com a coordenadora, com a orientadora... aí você é que 
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tem que procurar... a orientadora ta sempre atendendo e ajudando, 
sempre disposta pra conversar e dá orientação, assim a gente não se 
sente só (Pausa). Já ajuda, né, (Pausa) mas, ela ajuda pelo o que ela 
conhece, né, que ela também não tem um preparo(Pausa) não tem 
curso! Ta entendendo, eu procuro estudar e conhecer mesmo, ...parte do 
professor! Ir atrás!” 

 

Conforme o relato das professoras expostos acima, dois aspectos podem ser 

destacados: a busca de informações por parte das professoras, tornando-as 

investigadoras ante a situação de conflito e a busca por ajuda e a questão do apoio, seja 

da Equipe de Atendimento, seja da sala de recursos ou da orientadora educacional da 

escola. O fato de haver demonstração de cooperação incentivou as mesmas a atuarem 

de forma precisa junto aos alunos com necessidades educacionais especiais. Isto pôde 

ser notado na fala da professora Telma quando diz: “(...) ela ta sempre atendendo e 

ajudando, sempre disposta pra conversar e dá orientação, assim a gente não se sente só 

(Pausa). Já ajuda, né...” 

Diante do relato das professoras, torna-se necessário comentar e refletir sobre a 

necessidade do trabalho em equipe na escola inclusiva. Perrenoud (2000, p.79-83) 

ressalta que “a evolução da escola caminha para a cooperação profissional e o trabalho 

em equipe. (...) uma equipe pode ser definida como um grupo reunido em torno de um 

projeto comum, cuja realização passa por diversas formas de cooperação”. 

O trabalho em equipe torna-se um dos pilares que sustenta o fazer educativo num 

ambiente inclusivo adequado e saudável. Entende-se por ambiente inclusivo saudável 

aquele onde as ações são discutidas, refletidas e executadas de forma cooperativa entre 

os membros do grupo, buscando amenizar a ansiedade, os desgastes (físico, emocional, 

etc.) do dia-a-dia escolar e viabilizar ações conjuntas em prol do aluno, seja ele, ‘especial’ 

ou não. 

É necessário que haja articulação de idéias, respeito às opiniões, diálogo e 

cooperação, de modo que o professor não se sinta sozinho frente às situações de conflito 

e inseguro dos seus atos. O trabalho em equipe redimensiona a ação pedagógica no 

âmbito da escola inclusiva. Assim, de acordo com Perrenoud (2000, p.84), “todos os 

membros do grupo são coletivamente responsáveis pelo seu funcionamento e decisões”. 

No relato a seguir, da Professora Fernanda, é possível perceber traços de 

insegurança por falta de um trabalho em equipe no ambiente escolar. As ações são 

traçadas sem o devido compromisso de todos os envolvidos no ato educativo, causando 

incertezas frente à tomada de decisão. 
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“Posso estar enganada, não sei se é por aí, né... porque a gente não tem 
muita orientação... Mas meu objetivo é que ele caminhe igual aos outros. 
Talvez ele nem consiga, assim... né... plenamente... 100% como os 
outros, mas assim... que ele caminhe. Esse caminhar é o quê? É 
aprender, é assimilar né... aquilo que foi passado pros outros, no caso a 
alfabetização, é ele ler, compreender, né... dentro desses padrões quero 
que ele caminhe como os outros, nem a mais, nem a menos, pelo menos 
um pouquinho talvez mais lento, pelo menos que ele caminhe como os 
outros alunos, né, visando aí a alfabetização”. 

 

Na fala da professora ‘Fernanda’, notam-se traços de ansiedade ao falar sobre o 

trabalho diferenciado e os objetivos educacionais ‘direcionados’ para o aluno com 

necessidades educacionais especiais. Avalia-se que isso pode ter acontecido por causa 

da busca de igualdade de desempenho do aluno com necessidades educacionais 

especiais em relação aos demais colegas de turma. Isto é notório quando a professora 

diz, se referindo aos alunos com necessidades educacionais especiais: “(...) eu quero que 

ele caminhe como os outros...” No nosso entendimento, a expressão correta seria: ‘que 

ele caminhe com os outros’. Tal maneira de expressar nos remete a idéia de estar ‘junto’, 

de paridade entre o grupo, enquanto que, a primeira revela a busca de igualdade de 

forma equivocada, ou seja, a homogeneidade. Essa busca por igualdade no grupo é 

reforçada na idéia mais adiante, quando a professora ‘Fernanda’ cita: “(...) quero que ele 

caminhe nem a mais, nem a menos, pelo menos um pouquinho talvez mais lento, pelo 

menos que ele caminhe como os outros alunos...” 

O trabalho na diversidade implica buscar condições de igualdade no fazer 

pedagógico junto ao aluno com necessidade educacional especial. Contudo, requer 

cuidado e cautela. Nesse sentido, é que devem ser traçados objetivos diferenciados, 

ações e estratégias para que possam atender o aluno em suas especificidades, 

possibilitando assim a paridade entre os grupos. Portanto, o respeito ao ritmo e a 

individualidade do aluno com necessidades educacionais especiais é o que se espera do 

professor juntamente com a equipe da escola ao propor um trabalho diferenciado. É 

importante, que as ações sejam planejadas e executadas por todos os envolvidos no ato 

educativo, visando o desenvolvimento pessoal e/ou social do aluno no contexto escolar 

inclusivo. 

Para duas das professoras entrevistadas, ‘Neide’ e ‘Vilma’, o trabalho diferenciado 

vem acontecendo de forma coletiva e bastante positiva nas escolas em que elas 

trabalham. Ao serem questionadas sobre as ações e objetivos educacionais para os 

alunos ‘especiais’, elas afirmaram que são traçados de forma diferenciada e em conjunto 

com a escola, ou seja, é um trabalho/projeto que envolve toda a equipe da escola. 
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A Professora ‘Neide’ ressalta: 

“Tem projeto sim! E é coletivo! Todo mundo ajuda procura saber 
(Pausa)... Na terceira série somos três professores, eu sei do aluno da 
xxxx, sei do aluno do xxx, eles sabem dos meus alunos... a 
coordenadora dá atendimento, ela ajuda, dá reforço, usa recursos 
específicos que eu nem conheço... o trabalho é no coletivo mesmo...” 

 

A Professora ‘Vilma’ destaca:  

“Não... é um projeto da escola. Todo mundo tem esse pensamento, que 
não adianta você ficar enchendo essa criança de conteúdo se ele não 
tem o mínimo pra vida prática dele. Então, a gente tenta adequar, tanto 
pro meu aluno regular não perder e nem pra ele ficar prejudicado (...) 
como os especiais, a gente sempre pensa nos especiais... nossos 
projetos a gente foca muito a questão do letramento, né, que pra eles é 
importante... pra vivência dele. Então, a gente faz uma adaptação 
curricular pra não ficar cobrando muito... com eles a gente trabalha mais 
o que ele vai precisar e o que ele vai usar na vida prática dele”. 

 

O relato da professora ‘Vilma’ traz idéias, pensamento e representações sociais 

que impulsionam de forma significativa ações favoráveis à construção do processo 

inclusivo nas escolas. Tais estratégias e ações coletivas convergem em atitudes 

diferenciadas frente ao aluno com necessidades educacionais especiais que valorizam e 

respeitam a diversidade do alunado da sala de aula sem privilegiar esse ou aquele, 

visando atender cada um na sua singularidade. 

Por fim, apresenta-se o discurso da professora ‘Cláudia’, que diz realizar um 

trabalho diferenciado dependendo da especificidade do aluno com necessidade 

educacional especial. 

“Nem sempre (Pausa). Nem sempre é diferenciado. Em relação a esse 
aluno com hiperatividade não, por que... em relação ao aluno DM 
(deficiente mental), né...é diferenciado, porque? Por exemplo, eu dou 
uma atividade pros alunos ditos normais... digamos assim... do número 
um ao número cinco... entendeu... o DM, eu chego pra ele e falo: Oh! 
você vai fazer do um ao três, bem feito. Porque se ele for fazer de um a 
cinco... ele se desespera... eu sigo os objetivos relacionados à turma, o 
grupo daquela série... mas as mudanças são minhas”. 

 

Diante do relato acima, percebe-se que há, de certo modo, representações sociais 

associadas à discriminação no trato e no atendimento entre os próprios alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais. É comum professores 

compartilharem, de alguma forma, a representação de que o aluno com deficiência 

mental necessita de atendimento diferenciado, haja vista a sua condição intelectual. 

Entretanto, os hiperativos são tidos como alunos sem limites, com comportamento 
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diferenciado do normal e, por isso, é questionável o tratamento diferenciado 

(CERQUEIRA, 2006). 

Santos e Paulino (2006, p.33) afirmam que promover a inclusão significa, 

sobretudo, uma mudança de postura e de olhar acerca da deficiência, “implica romper 

paradigmas, reformular o sistema de ensino para garantir um atendimento adequado e a 

permanência de todos os alunos, independentemente de suas diferenças e 

necessidades”. 

Deste modo, o fato da professora traçar objetivos e promover um trabalho 

diferenciado para um aluno e para outro não, nos leva a considerar que isto pode estar 

ocorrendo em virtude da política inclusiva da SEE/DF, política muitas vezes ambígua e 

confusa, principalmente no que se refere aos serviços de apoio para os alunos 

hiperativos, pois, ora entende-se que este é ‘especial’, ora este não é considerado como 

tal. 

Um exemplo do fato é a estratégia de matrícula da SEE/DF onde, para a 

composição da turma, o aluno hiperativo tem direitos resguardados por ser considerado, 

naquele momento, aluno com necessidade educacional especial (ANEE) e, portanto, tem 

direito de receber benefícios: turma reduzida e adequação curricular. Entretanto, este 

aluno não é considerado ANEE quando se trata de ter direito ao serviço de atendimento 

educacional especializado - sala de recursos -, serviço criado pela SEE/DF para atender 

todos os alunos com necessidades educacionais especiais, exceto os hiperativos. 

Acredita-se que tais concepções e representações acarretam distorções na forma 

de atender ao aluno hiperativo, especialmente, no que se refere às ações diferenciadas e 

aos benefícios para esse aluno. A inconsistência na legitimação dos direitos desse aluno 

faz com que a professora recaia em equívocos como estes, de não beneficiar o aluno 

com atividades diferenciadas. 

A grosso modo, o imaginário coletivo, as imagens, as representações sociais que 

circundam o universo escolar, são reforçadoras de atitudes de discriminação, ainda que 

involuntárias. 

Para controlar uma idéia ou percepção estranha, começamos por ancorá-la em 

representações sociais existentes e é no curso dessa ancoragem que ele (o objeto) se 

modifica. Portanto, faz-se necessário conhecer as representações existentes que se 

manifestam ao pensar sobre o aluno com necessidades educacionais especiais. 

(MOSCOVICI, 1988a). 
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Para Loureiro (apud DOTTA, 2001, p.69), isso é importante, pois nos permite  

“(...) compreender e conhecer o núcleo central dessas representações, 
ou seja, identificar o núcleo primitivo de representações (...) no qual o 
novo passa por remodelação, possibilitando sua compatibilidade com o 
que já existe, mesmo que o resultado seja uma descaracterização do 
novo.” 

 

Partindo dessa premissa, é fundamental buscar a imagem, a idéia e a 

representação do aluno com necessidades educacionais manifestadas pelos professores. 

Nesse sentido, perguntou-se no questionário aplicado aos professores: ‘Para você, qual 

das alternativas, melhor identifica o aluno com necessidades educacionais especiais?” 

Os dados das respostas estão expostos no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 11 – O que, na opinião dos professores, melhor identifica o aluno com 
necessidades educacionais especiais? 

 

O gráfico 11 apresenta os dados acerca do que melhor identifica o aluno com 

necessidades educacionais especiais, na opinião dos professores participantes da 

pesquisa. Para 17% desses professores, o que melhor identifica esse aluno é o 

transtorno do déficit de atenção; para 13%, é o fato de a pessoa ser portadora de 

deficiência; 35% dos professores consideram serem pessoas que apresentam limitações 

em algumas áreas e necessitam de estímulo e acompanhamento para desenvolverem 

seu potencial; 15% afirmam quê, o que melhor os identifica é a necessidade de 

medicação e de atendimento em escolas especializadas e, para os 20% restantes, o que 

melhor os identifica é o nível de desenvolvimento anormal nas áreas do conhecimento e 

a necessidade de atendimento constante. 
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Ao observar os dados apresentados no gráfico 11, averiguou-se que a maioria dos 

professores (35%) caracteriza de forma adequada os alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, segundo documentos do MEC utilizados para a 

capacitação de professores: Programa Educação Inclusiva Direito a Diversidade. No 

entanto, o restante dos professores participantes (65%) representa o aluno com 

necessidades educacionais especiais com idéias ancoradas à concepção de ‘aluno ideal’ 

e vinculadas à noção de ‘integração’. De acordo com Bueno (1998), trata-se de uma 

concepção de abordagem individualista, centrada nas condições pessoais dos discentes 

e nas suas possibilidades de adaptação ao processo escolar. 

Diante desse contexto e concepções preexistentes é que as representações 

sociais acerca dos alunos com necessidades educacionais especiais vêm sendo 

produzidas e elaboradas socialmente e culturalmente. As representações são sociais por 

fazerem parte da vida dos indivíduos de um grupo, de seus significados compartilhados, 

servindo de ‘amálgama’ para a identidade grupal. 

É comum em nossa sociedade o princípio de permanência que, segundo Carvalho 

(2008), acarreta em uma espécie de apelo para que a identidade dos sujeitos permaneça 

igual, primando pelo padrão de “normalidade”. Qualquer fato que sair de tal contexto recai 

no jugo dos padrões convencionais, sofrendo os estigmas da diferença como 

desqualificação. 

Apesar dos esforços, inclusive das próprias pessoas com necessidades especiais 

vítimas de discriminação, não é fácil romper com o discurso que rotula as diferenças 

como ‘incapacidade e desqualificação’, uma vez que o padrão aceito e valorizado 

socialmente é o padrão da normalidade, produtividade, competência e tantos outros. O 

sujeito que apresenta necessidade educacional especial associado ou não a uma 

deficiência, por muitas vezes, é alvo de estranheza, críticas e não-reconhecimento em 

sua diferença. 

Durante as entrevistas, investigou-se junto às professoras participantes da 

pesquisa (7) quais as características observáveis no aluno com necessidades 

educacionais especiais. Foi possível focalizar cinco classes de respostas: duas (2)  

professoras apontaram o comportamento diferenciado do normal, que diz respeito ao 

comportamento fora dos padrões, ou seja, alunos que apresentam atitudes e 

comportamento diferente dos demais alunos; já quatro (4) professoras entrevistadas 

apontaram os problemas de desenvolvimento, que se referem à falta de algo, seja de 

algum sentido do corpo ou limitação intelectual; três das sete professoras entrevistadas 

apontaram os problemas de aprendizagem, ou seja, alguns alunos necessitam de 
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estratégias pedagógicas diferentes para aprender ou simplesmente não aprendem como 

os outros alunos; todas as professoras entrevistadas apontaram a questão do 

atendimento diferenciado junto aos alunos que necessitam de atendimento 

individualizado, atenção redobrada e acompanhamento de um especialista; somente uma 

(1) das sete professoras pesquisadas apontou um fator isolado: o aluno que apresenta 

laudo médico e/ou diagnosticado por uma patologia ou deficiência intelectual. 
 

Tabela 25 – Categoria 8: Fatores que caracterizam os alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
% 

RELACIONADAS AO COMPORTAMENTO DIFERENCIADO DO 
NORMAL 

 Comportamento diferenciado dos outros alunos - foge ao 
padrão 

 Comportamento normal com limitações 

 Mudança de comportamento e atitudes dos ditos ‘normais’ 

6 

 

 

13% 

RELACIONADAS A PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO 

 Distúrbio decorrente de atraso cognitivo 

 ‘Aluno que falta algo, seja a audição, a visão, seja um 
deficiente mental...’ 

 Apresenta problemas em várias áreas do desenvolvimento 

 Possui ritmo lento 

 Distúrbio mental leve 

9 

 

 

 
20% 

RELACIONADAS A PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM 

 Não consegue ter uma aprendizagem significativa, dentro do 
‘padrão’ 

 Dificuldades de Aprendizagem 

 Aprende, mas de forma diferenciada 

 Aluno que não consegue aprender como os outros 

 Não consegue assimilar e reter os conteúdos 

13 

 

 

 
28% 

RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

 Precisa de atenção diferenciada 

 Necessita de atendimento individualizado 

 Requer mais acompanhamento do professor 

 Precisa de atendimento de um especialista 

17 

 

 

37% 

OUTRO TERMO 

 Aluno que apresenta laudo médico e diagnóstico 
1 

 
2% 

Obs: o número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total das 
colocações e situações descritas e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
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Conforme a tabela anterior, as respostas relacionadas aos fatores que 

caracterizam os alunos com necessidades educacionais especiais apresentam-se em sua 

maioria, 37% relacionadas ao atendimento diferenciado dos professores para com esses 

alunos; 28% estão relacionadas aos problemas de aprendizagem; 20% estão 

relacionadas à caracterização dos alunos com necessidades educacionais especiais com 

vistas a problemas de desenvolvimento, e somente 2% considerou que a caracterização 

desses está associada a laudo médicos e diagnósticos psicopatológicos. 

Os resultados indicaram que as representações sociais localizadas nas respostas 

das professoras entrevistadas (7), direcionam de forma contundente para a idéia de 

readaptação das ações frente à nova situação, em especial, no que diz respeito ao trato e 

atendimento dispensado aos alunos com necessidades educacionais especiais, ou seja, 

a existência da necessidade de se proporcionar um atendimento diferenciado e atenção 

individualizada. 

Em um estudo sobre as representações do processo de inclusão em escola 

pública e particular, Bernardes (2003) não encontrou representações sociais fortemente 

associadas à questão do atendimento diferenciado/individualizado, o que se evidenciou, 

no entanto, foram representações sociais vinculadas à falta de preparo/capacitação 

profissional. Fato este que remete à dedução de que tal estudo aconteceu no início do 

movimento de inclusão, momento em que o foco das idéias estavam centradas no 

‘acontecimento’ do processo de inclusão e ‘no papel do professor’ para trabalhar nesse 

processo. Com o passar do tempo, o contato com o aluno com necessidades 

educacionais especiais possibilitou desvelar representações sociais voltadas para o 

‘objeto’ representacional concreto, o que permitiu reelaborar as representações sobre a 

questão. 

Deste modo, têm-se a seguir os discursos de algumas professoras a fim de 

confirmar as informações observadas na tabela de categoria 8.  

A Professora ‘Rita’ ressalta: 

“(Pausa)... Ah... é aquele aluno que algo nele não tá completo, então, ele 
vai precisar de um atendimento diferenciado, seja, a visão, seja audição, 
seja um deficiente mental que ele não se concentra tem que ser tudo 
mais dirigidozinho pra ele, mas individualizado(...) sim, é algo que... tá 
faltando no aluno e que a gente tem que trabalhar pra ir superando, 
complementando o que ele precisa. Ah... não sei se eu tô falando nessas 
‘linguagem’ que você tá esperando, não viu?!...” 
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Já a Professora ‘Cláudia’ destaca:  

“Ah, (Pausa) é aquele aluno que às vezes ele apresenta rapidez às 
vezes lentidão. Exemplo: ele termina antes dos outros, aí ele já tem outra 
atividade, às vezes é lento, então é um aluno com comportamento 
diferenciado em relação à turma, tem que ter uma assistência mesmo 
individualizada. Por isso, que eu acho que as turmas são muito cheias, 
quando se tem esse tipo de aluno, porque realmente eles sugam da 
gente (Pausa) entendeu... você tem que tá falando, você tem que tá ali 
no pé da criança, eles são muito dependentes”. 

 

Ao observar os discursos das professoras Rita e Cláudia, notou-se dúvida, 

insegurança e hesitação na escolha das palavras para caracterizar o aluno com 

necessidades educacionais especiais. De acordo com Dotta (2006, p.69) “aquilo que não 

consegue nominar confortavelmente não é bem aceito, faz parte de um paradigma visto 

negativamente”. Nesse caso, pode haver também, uma tentativa de eximir-se de 

julgamentos acerca do que pensam sobre o assunto, e dessa forma buscam desfocar a 

idéia e a imagem do aluno com necessidades educacionais especiais, falando sobre o 

fazer profissional frente a esse aluno. 

Nos relatos das professoras ‘Norma’ e ‘Fernanda’ as representações sociais a 

respeito do aluno especial estão relacionadas à aprendizagem e ao comportamento. 

A Professora ‘Norma’ destaca: 

“(...) uma criança que não consegue ter uma aprendizagem digamos 
significativa dentro daquilo que a gente trabalha, aquela criança que não 
consegue aprender, não consegue reter. Vou dá um exemplo de um 
aluno... O ‘T’, pra mim, embora ele não seja diagnosticado como aluno 
com necessidade educacional especial, pelos moldes e pela avaliação 
que é feita pela Secretaria de Educação, na minha avaliação de 
professora ele é! Ele precisa de um atendimento especial e de um 
profissional (Pausa) especialista... eu acredito que ele é um dos casos”. 

 

No relato da Professora ‘Norma’, revelou-se algo bastante comum que é válido de 

argumentação. Trata-se de quando o professor busca enquadrar e associar as queixas 

quanto às dificuldades de aprendizagem dos alunos a questões de ordem patológica ou 

sintomática. Isto tem ocorrido devido à contradição em relação à apreensão do 

significado real e estrito do termo difundido nos documentos do MEC e a política 

educacional que norteia e direciona o reconhecimento do aluno com necessidades 

especiais nas escolas públicas do Distrito Federal. 

Sobre as especificidades que caracterizam os alunos com necessidades 

educacionais especiais (ANEEs), é imprescindível atentar para os critérios que a SEE/DF 

vem utilizando para a classificação desses alunos. Esta vem direcionando, desde a 

década de 80, período ainda de ‘integração’, a aplicação de testes psicológicos e uma 
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avaliação pedagógica pautada em modelos clínicos para definir a situação do aluno com 

necessidades educacionais especiais na rede pública de ensino. Nesses moldes, 

somente alunos que apresentam um problema patológico se enquadrariam ao termo 

ANEE. No entanto, o conceito que consta nos documentos do MEC afirma ser “a criança 

e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas 

dificuldades para aprender” (BRASIL. Ministério da Educação, 2004, p.28), e que 

necessitam de atendimento diferenciado e intervenções por um período, seja de forma 

intermitente e/ou intensivo. Podendo estar associado ou não, a situação de deficiência. 

No entanto, essa forma de caracterizar e legitimar o aluno com necessidades 

educacionais especiais, não tem encontrado consonância com o trabalho e as práticas 

desenvolvidas pela SEE/DF. 

Desse modo, o professor acaba por fazer associações descabidas e equivocadas, 

ou seja, o fato de um aluno necessitar de atendimento individualizado e diferenciado, não 

significa que esse aluno tenha que apresentar um comprometimento patológico. Muitos 

alunos que apresentam acentuadas dificuldades de aprendizagem deveriam ser vistos 

como alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, tendo o direito de 

serem atendidos em suas especificidades. Entretanto, para que esse aluno seja 

considerado como tal, tem que ser rotulado com alguma deficiência. 

Portanto, quando o professor se depara diante de um fato como este, de 

dificuldades acentuadas de aprendizagem onde o aluno necessita de atendimento 

individualizado e diferenciado, é recorrente o docente solicitar uma avaliação 

psicopedagógica para que esse aluno seja diagnosticado com algum problema 

patológico. E alguns professores até discordam dos resultados das avaliações, dizendo, 

que se o aluno necessita tanto de um trabalho diferenciado e individualizado é porque ele 

é ‘um ANEE’. 

Vale salientar, que o uso da sigla ANEEs se justifica aqui porque é a forma usual 

e corriqueira para se referir aos alunos com necessidades educacionais especiais com 

quadro de deficiência no âmbito da rede pública de ensino. Tal conduta acaba por 

descaracterizar a idéia e o significado estrito do termo. 

Conforme dito a pouco, no contexto da escola é comum encontrar professores 

tentando ‘enquadrar’ alunos que apresentam queixas de dificuldades de aprendizagem à 

condição de ANEEs. Essa forma de pensamento do professor não é de tudo equivocada, 

pois, ante o exposto, está de certo modo está apoiada na lógica que contempla a idéia 

que caracteriza um aluno com necessidades educacionais especiais: aquele que 

necessita de atendimento e atenção individualizada.  
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De fato, tal situação ocorre devido o professor manifestar a representação de 

aluno com necessidades educacionais especiais apoiada em duas vertentes: a idéia 

difundida pelos documentos do MEC (os quais são utilizados para a capacitação de 

professores da rede pública, sendo estas idéias a nascente do que os docentes 

compreenderam durante os cursos de formação) e a idéia de que se associam ao 

imaginário social e as práticas sociais engendradas pela política da SEE/DF nos 

estabelecimentos de ensino, as quais contribuem para as construções de representações 

sociais ancoradas à concepção de deficiência e/ou distúrbio, seja de ordem visual, 

auditiva, física, comportamental ou tantas outras. 

Tal fato acaba por ser um total descompasso para a compreensão e 

representação da idéia de aluno com necessidades educacionais especiais, pois, essa 

situação que faz parte de um processo cultural e social de longos anos na política 

educacional da SEE/DF é reforçadora da idéia de ANEE focada e vinculada à situação de 

deficiência. “É a naturalização do objeto pela convenção e tradição, mesmo que ele não 

se encaixe ao seu sentido real” (MOSCOVICI, 2005). 

Esse pensamento pôde ser averiguado a partir do relato da professora ‘Telma’. É 

importante observar como a professora caracteriza o aluno com necessidades 

educacionais especiais (ANEEs) e, em seguida, retoma outra idéia ao falar do ANEE, no 

entendimento da SEE/DF. 

Entrevistadora: Em sua opinião, quais são as características do(s) 
aluno(s) com necessidades educacionais especiais?  

Professora ‘Telma’: Como Assim?! Aluno com diagnóstico?  

Entrevistadora: Gostaria que você pensasse como você vê um aluno 
com necessidades educacionais especiais. Pra você quem é esse 
aluno? 

Professora ‘Telma’: “Ehh (Silêncio) como é que eu vou dizer (Pausa) é o 
aluno que você precisa dar uma atenção diferenciada assim... porque ele 
precisa de um atendimento individual você precisa ter mais a atenção e 
procurar atendê-lo mesmo, assim, individual, porque ele precisa (Pausa), 
ele não vai, assim, junto com os outros, assim, sozinho é preciso de um 
acompanhamento melhor... diferenciado? É isso!” 

 

Nesse relato percebe-se que a professora, traz informações, idéias, imagens de 

acordo com a dimensão conceitual do termo ANEEs – aluno com necessidades 

educacionais especiais, apesar de inicialmente, questionar se era o aluno com 

diagnóstico. Após a resposta da professora a pesquisadora retoma a pergunta: 

Entrevistadora: Na Secretaria de Educação hoje, são considerados 
alunos com necessidades educacionais especiais, aqueles alunos 
diagnosticados, que tem um laudo e/ou tem alguma especificidade de 
deficiência. Você acha que essa nomenclatura condiz com atendimento 
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para todos os alunos que apresentam algum tipo de necessidades 
educacionais especial? 

Professora ‘Telma’: “Fiquei meio em dúvida, não consegui entender 
bem? Você quer falar dos alunos que tem diagnóstico... é isso?” 

Entrevistadora: Por exemplo, você tem um aluno que necessita de um 
atendimento diferenciado, (sim!) individualizado, mas, na Secretaria de 
Educação só isto não basta para que esse aluno seja considerado um 
aluno com necessidades educacionais especiais, (Ah, tá!) se ele não 
tiver um Laudo, um diagnóstico que atribua alguma deficiência OK! O 
que eu quero dizer é que na SEE/DF o aluno não é considerado ANEE 
por apresentar a necessidade de atendimento 
individualizado/diferenciado, como você mesma colocou há pouco: ser 
um aluno que necessita de atenção individualizada, e não um aluno que 
tem um quadro de deficiência, como é o entendimento da Secretaria de 
Educação. Então, para você qual visão que melhor se encaixa ao Aluno 
com Necessidades Educacionais Especiais? 

Professora ‘Telma’: “Sim. A minha visão é a da Secretaria! Eu estou 
respondendo como se fosse de aluno que tem um laudo e tem 
diagnóstico, porque para mim, portador de necessidades especiais eu 
vejo aquele aluno que tem o laudo. O outro eu vou avaliar, vê o que o 
aluno tem, vou encaminhar para um diagnóstico, para o médico e outros 
acompanhamentos até descobrir o que ele precisa. (Pausa) é isso, um 
ANEE pra mim é aquele que tem diagnóstico, algum problema”. 

 

Veja que neste último relato, a visão, a imagem e as representações sociais que 

surgem são muito diferentes da fala anterior. Neste momento, a professora reelabora o 

pensamento e a idéias, mudando a sua percepção ao falar sobre o aluno com 

necessidades educacionais especiais buscando o entendimento da SEE/DF. A referida 

professora, ao responder retomando a idéia da SEE/DF muda, inclusive, a terminologia 

de aluno com necessidades educacionais especiais, para portador de necessidades 

especiais. 

Diante das considerações apresentadas, acredita-se que o professor esteja 

imerso num contexto de representações sociais conflitantes. As representações sociais 

têm dupla função: desenham um retrato que o indivíduo ou grupo constroem de um 

fenômeno ou objeto e produzem uma definição do objeto representado por elas. Essas 

definições, partilhadas por membros do mesmo grupo constroem uma visão consensual 

da realidade (JODELET, 2001). 

Nesse contexto, as representações sociais acerca do aluno com necessidade 

educacional especial se constituem com base nas percepções da realidade, no 

pensamento social, na comunicação e interação do indivíduo ou grupo com o mundo que 

os cerca. 
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Para Dotta (2006), as representações refletem os fatos e nos atos dos sujeitos. 

Sobre essa dimensão das representações sociais, Moscovici (2005) comenta que elas 

têm caráter prescritivo, pois, devido à tradição o objeto adquire representação mesmo 

antes de indivíduo ter um contato com o mesmo. 

Assim sendo, é possível a confirmação de tal pensamento no discurso a seguir, 

da Professora ‘Vilma’, que apesar de nunca ter trabalho com determinados alunos 

‘especiais’, constrói uma imagem acerca do objeto, ou seja, manifesta representações 

embora não tenha tido experiência concreta vivenciada. 

“(...) não sei dizer os nomes certos (Pausa) porque eu praticamente não 
trabalhei com esses alunos, mas, eu sei que são aqueles meninos que 
(Pausa) pega na gente, como eu vi uma colega contar que foi dar aula 
(Pausa), acho que foi o primeiro dia de aula dela, numa escola que tinha, 
éeee, esses meninos, foi numa escola, aquela lá da xxxx, como chama? 
(Centro de Ensino Especial) isso mesmo! Então, ela foi pra lá e ela era... 
e os meninos começaram a pegar nela... ela falou que quase ficou 
louca... eu não me meto numas coisas dessas, esses meninos que tem 
problemas mesmo (Pausa) que eu nem sei falar muito, mas... sei que 
são alunos muito dependentes e precisam de atividades diferentes e eu 
nem tô preparada pra isso”. 

 

Diante do relato, buscou-se amparar nas idéias de Moscovici (2005) para a 

compreensão do caso específico. Para esse autor nenhuma mente está livre dos efeitos 

de condicionamentos anteriores que lhes são impostos por suas representações, 

linguagem ou cultura. Nós pensamos através de uma linguagem e nossos pensamentos 

são organizados de acordo com um sistema ao qual estamos condicionados. Ainda para 

esse autor, “o pensamento social deve mais à convenção e à memória do que a razão; 

deve mais as estruturas tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas 

correntes” (MOSCOVICI, 2005, p.57). 

Contudo, a Teoria das Representações Sociais busca a diversidade do 

pensamento e das atitudes dos indivíduos. O importante é descobrir como os indivíduos e 

grupos podem construir um mundo estável, previsível, considerando tal diversidade e a 

partir de novas experiências e vivências diante do ‘objeto’, tornam se capazes de 

reconstruir, reelaborar e recriar representações (MOSCOVICI, 2005, p.79). 

Avaliar se tal situação ocorre de fato, foi algo intrigante nesta pesquisa, o que 

levou a se questionar aos professores respondentes do questionário a seguinte questão: 

‘O que a presença do aluno com necessidades educacionais especiais em sala de aula 

acarreta para os outros alunos?’ 
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Essa pergunta visou identificar se a partir das vivências e experiências com o 

‘objeto representacional’ as representações sociais manifestadas se ancoram em ‘outras’ 

ou nas mesmas ‘concepções’. 

 

 
Gráfico 12 – O que, na opinião dos professores, o aluno com necessidades educacionais 

especiais acarreta para os outros alunos, em sala de aula? 
 

Quando perguntados sobre o quê o aluno com necessidades educacionais 

especiais acarreta para os outros alunos em sala de aula, mais da metade dos 

professores sujeitos desta pesquisa (67%) responderam que esses alunos proporcionam 

oportunidade de crescimento pessoal tanto para eles mesmos, como para os demais; já 

21% afirmaram que os alunos com necessidades especiais proporcionam atraso no 

conteúdo e 12% afirmaram que proporcionam melhoria na aprendizagem da turma como 

um todo. Nenhum dos professores afirmou que esses alunos provocam desestímulo ou 

dificuldades para aprender. 

Diante do relato, foi possível identificar que as representações sociais podem se 

ancorar em perspectivas positivas, a partir do convívio com o aluno com necessidades 

educacionais especiais. 

Berthe-Denoux e Leóni (2000 apud FIGUEIREDO, 2002) entrevistaram crianças 

ditas normais em situação de inclusão escolar e outras sem colegas de classe com 

deficiências, visando verificar as representações das tidas como ‘normais’ acerca das 

diferenças e semelhanças das crianças com deficiência motora. Tal pesquisa revelou que 

as crianças ‘normais’ em estado de inclusão se mostraram mais favoráveis do que as 

demais respondentes (53% e 41%, respectivamente), com grande probabilidade de 

serem colegas de crianças com deficiências. As pesquisadoras argumentam que, aos 

pesquisados do grupo de inclusão, lhes foi dada a oportunidade de aprender a conviver 
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com as diferenças, tiveram ampliado o seu repertório de condutas adaptativas no que se 

refere ao domínio social.  

A escola é quem prepara o aluno para vida do lado de fora de seus muros e, ao 

aprender a aceitar as diferenças e a conviver com elas, esses alunos aprenderão 

também a vencer os preconceitos. Não se pode ocupar um lugar no mundo sem 

considerar que todos os outros também têm o direito a um lugar, sejam eles como são ou 

como poderão vir a ser. 

Carvalho (2008, p.99), em suas considerações a respeito da escola enquanto 

espaço inclusivo avalia que:  

“(...) os movimentos educativos, nacionais e internacionais, estão 
concentrando esforços em torno do ideal democrático (...), entretanto, a 
que se remover as barreiras invisíveis (atitudinais), que inclui as práticas 
daqueles que transitam, cotidianamente, no interior da escola”. 

 

Para a referida autora, o ensino-aprendizagem no contexto da escola inclusiva 

deve articular ações que privilegiem práticas e atitudes para o enfrentamento da 

pluralidade e da diversidade que a vida moderna acrescentou à escola. Assim, a escola 

enquanto espaço inclusivo, frente ao processo crescente de exclusão, deverá valorizar o 

“outro” e o “mesmo” na dimensão da alteridade, sem privação da sua identidade, 

devendo ainda instigar o respeito à cultura e aos valores daquilo que se apresenta como 

‘diferente’. 

Alguns acreditaram que para caracterizar uma escola enquanto inclusiva bastasse 

a implantação de serviços de apoio ou regulamentar via documento uma simples 

mudança de nomenclatura, no qual que o fato estaria consumado.  

Durante as entrevistas com as professoras, comentou-se que a escola em que 

elas trabalham é atualmente considerada uma escola inclusiva por ter alunos com 

necessidades educacionais e serviços de apoio especializado (Equipe de Atendimento e 

Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos). Assim sendo, realizou-se o seguinte 

questionamento: ‘Para você o que essas mudanças significaram para caracterizar a 

escola como inclusiva?’ 

De acordo com as respostas das professoras participantes da pesquisa (7), em 
relação às mudanças ocorridas na escola (Serviços de Apoio Especializado) para 
caracterizá-la como uma escola inclusiva, foi possível focalizar quatro classes de 
respostas: relativas às mudanças, onde todas as professoras apontaram que tal aspecto 
diz respeito a não ter percebido mudança suficiente no contexto da escola, a partir da 
existência dos serviços de apoio; a questão do trabalho pedagógico, apontado por seis 
(6) de toda a totalidade das professoras pesquisadas, que se referiu à aquisição de 
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material didático-pedagógico adequado, um profissional para auxiliar o professor em sala 
de aula, a postura do professor diante do aluno com necessidades educacionais 
especiais no contexto de sala de aula; a questão das informações e orientações, 
apontadas por três (3) das sete professoras pesquisadas, que consideraram os 
conhecimentos referentes sobre o assunto: inclusão escolar; e um aspecto isolado 
apontado por uma (1) das professoras pesquisadas, que compreendeu a idéia de 
reestruturação do espaço físico da escola, ou seja, de se derrubar e construir uma nova 
escola, para que ela seja de fato considerada escola inclusiva. 

A seguir, estão expostas as ocorrências das respostas dadas pelas professoras 
pesquisadas via questionário (7), ao serem questionadas sobre como elas vêem as 
mudanças ocorridas no contexto da escola a partir dos serviços de apoio e da 
terminologia de ‘inclusiva’. 
 

Tabela 26 - Categoria 9: Situações e considerações feitas à caracterização da escola inclusiva. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
% 

RELATIVAS ÀS MUDANÇAS 

“Não senti mudança...” 

“Mudou muito pouco tinha que ser algo mais profundo...” 

“A mudança tem que ser por parte do professor...” 

17 

 

 

39% 

REFERENTES AO TRABALHO PEDAGÓGICO 

“É preciso ter alguém dentro da sua sala pra ajudar...” 

“O importante é o Material adaptado para aquele aluno...” 

“O que conta mesmo é a questão lá da sala de aula as 
estratégias do professor para agir...” 

“Trabalho em equipe(...) dando suporte nas ações com os 
alunos (...)” 

15 

 

 

 
34% 

REFERENTES A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES 

“Nunca tive acesso, assim, a relatórios... falta informação 
sobre o diagnóstico...” 

“Falta Informação de como proceder com o aluno...” 

“Nessa parte de orientações de como receber... acho que 
melhorou...” 

8 

 

 

18% 

OUTRA - REFERÊNCIA A ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA 

“Eu acho assim, tem que construir... derrubar... então a 
escola estaria adaptada...” 

“Não tem o espaço, então, eu não tenho como atender!”. 

“O primeiro tormento do professor... é o espaço...” 

4 

 

 

9% 

Obs.: o número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total das 
considerações e situações descritas e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
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Conforme tabela anterior, é possível focalizar duas vertentes de significados a 

partir das representações sociais apreendidas acerca do processo de inclusão escolar: as 

vantagens direcionam para as ações positivas frente ao processo inclusivo e a busca de 

novos conhecimentos por parte dos professores; o trabalho coletivo e a possibilidade de 

o professor refletir sobre o seu compromisso e atuação junto ao aluno ‘especial’ inserido 

no processo de inclusão. As desvantagens estão associadas à idéia da inclusão escolar 

estar vinculada a partir das condições estruturais e/ou arquitetônicas da escola: falta de 

material adaptado, falta de um ajudante em sala de aula para efetivar a inclusão no 

ambiente de sala de aula, indisciplina, número excessivo de alunos nas turmas 

inclusivas, dentre outros. 

Deste modo, têm-se, a seguir, alguns exemplos de respostas das professoras 

pesquisadas em relação ao que foi questionado. 

A Professora ‘Norma’, por exemplo, diz: “Não! Eu não senti mudanças na escola 

nesse aspecto, desde que ela foi considerada inclusiva até aqui não senti mudança... e 

só esse ano que chegou uma professora de sala de apoio... por enquanto, continua tudo 

do mesmo jeito”. 

Já a Professora ‘Cláudia’ ressalta:  

“Não... eu acho que não... ela continua do mesmo jeito porque eu acho 
que a mudança é do professor. No inicio do ano quando tem a relação 
de turmas, escolha de turmas (...) então, o professor já pega aquela 
turma assumindo aquele compromisso. Então eu acho que a mudança 
tem que ser do professor... do profissional”. 

 

Os aspectos relacionados ao papel do professor também foram considerados pela 

Professora ‘Vilma’, relato expresso a seguir. Contudo, esta acabou por acrescentar outras 

questões à situação, como a falta de condições para o professor desenvolver um bom 

trabalho, por exemplo.  

“Olha... Eu acho muito importante a sala de apoio, mas eu acho que 
ainda é pouco. Ainda falta muito porque, o que conta mesmo é a questão 
lá da sala de aula é o professor em sala, sabe?! O professor tem que ter 
estratégia saber agir... na minha turma mesmo, nós temos dois alunos 
especiais... eu não consigo dar a atenção devida, eu não consigo dar 
pelo número excessivo de crianças em sala... eu ainda perco muito 
tempo tentando controlar questões outras, que não são acadêmicas 
como a indisciplina...”. 

 

A mesma abordagem também foi percebida no discurso da Professora ‘Rita’. 

“Muito pouco! Eu acho que é muito pouco... pela propaganda que foi feita 
da inclusão, pelos objetivos que eles traçam, pela propaganda que a 
gente vê na televisão, tinha que ter feito algo mais... mais profundo!!! 
Mais... digamos assim... até mais responsável mesmo! Não é só acolher 
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o menino, mas, vamos tá em cima dessa criança vendo o quê que é, 
trazendo a família junto, envolver o professor! Mas não sinto que é feito, 
isso não acontece!... Me trazer os relatórios dela pra eu lê, nunca tive 
acesso assim não, falta informação...” 

 

Observando o discurso da Professora ‘Rita’, nota-se que ainda existem pontos 

pendentes no processo de inclusão escolar, como: a falta de orientações e 

direcionamento das ações pedagógicas, por exemplo, pois, a idéia de inclusão não é só a 

inserção do aluno no ambiente escolar, mas sim, a busca pelos mais diversos tipos de 

apoios: informações, diálogo com a família e debates sobre o assunto, etc. 

Além da questão da falta de informação e orientação, a professora ‘Telma’ 

apontou a falta de material adequado para atender ao aluno com necessidades 

educacionais especiais. 

“(...) como eu falei envolve tudo né, só os serviços de apoio não serviu 
pra caracterizar não (a escola inclusiva). Falta recursos! Falta material 
necessário para aquele aluno e outro ponto importante... alguém pra tá 
te orientando... porque orientação também a gente não tem muita 
orientação (...) e informação também(...) a gente vai descobrindo a forma 
de trabalhar com aquele aluno...”. 

 

Para a professora ‘Fernanda’, a inclusão escolar possibilitou a aquisição de novos 

conhecimentos a respeito do assunto. 

“Acho, que... não mudou muito... em termos de espaço físico ou você  ter 
alguém dentro da sua sala pra ajudar(...). O que mudou é só você 
conhecer os termos né, por exemplo, é eu não sabia... não se ouvia falar 
em inclusão, nem o aluno especial, essa coisa toda então é nova. O que 
mudou é isso... orientação... nessa parte de orientações, como receber, 
como proceder, em termos de espaço físico não, acho que continua tudo 
do mesmo jeito. A escola não se adaptou ela se tornou inclusiva sem 
nenhuma modificação no espaço físico (...) Eu acho assim, tem que 
construir (Pausa) não, teria que derrubar acho que não só essa, 
todas!(...) Se não tem o espaço, então, eu não tenho como atender!”. 

 

A partir do relato da Professora ‘Fernanda’, observou-se que para esta docente o 

fator de preponderância para que aconteça a inclusão escolar está associado à 

reestruturação total no espaço físico da escola inclusiva, ou seja, a escola inclusiva é 

aquela cuja estrutura física foi toda modificada, e é somente a partir daí que será possível 

direcionar ações e definir que a escola é inclusiva. A referida professora ainda apontou 

ser importante, no contexto da escola inclusiva, a presença de um profissional 

especializado em sala de aula para auxiliar o professor. 
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Tais argumentos estão presentes de forma corriqueira no ambiente escolar e 

demonstram idéias, imagens e representações sociais acerca da escola inclusiva 

ancoradas em um imaginário social de escola especializada. Diante de tais 

representações, pensamentos e imagens é que o professor direciona suas ações frente 

às idéias de inclusão escolar e, muitas vezes, estas se tornam negativas, uma vez que o 

professor coloca-se indisponível e descrente diante do processo de inclusão, aspecto que 

nos faz inferir que ante essa situação, o professor não se implicará de maneira a fazer 

acontecer à inclusão escolar enquanto a escola não se reestruturar para tal. 

Entretanto, nem todos os professores pensam de forma negativa sobre a temática 

inclusiva, conforme evidencia a Professora Neide, por exemplo: 

“Ah, essa escola aqui, ela é realmente especial. Eu cheguei aqui esse 
ano, e eu tô na Secretaria a esse tempo, mas eu passei por áreas muito 
diferentes dentro da Secretaria. (...) Então, pra mim, essa escola, ela dá 
um (Pausa), como diz(Silêncio), um respaldo pro professor trabalhar, que 
só se o professor não quiser trabalhar (Pausa) sabe, num tem uma hora 
que eu fale – quero um pincel, quero uma cartolina (...). O profissional 
aqui é muito amadurecido. O trabalho aqui acontece em equipe, é muito 
bom porque você tem, assim(Pausa) um suporte nas ações com os 
alunos (...)”  O grupo todo se envolve e todo mundo ajuda todo mundo é 
um trabalho de equipe...” 

 

Neste caso as representações sociais que se apresentam trazem um significado 

positivo à implantação da escola inclusiva, pois, percebem-se as boas condições de 

trabalho e parcerias de sucesso entre o grupo de professores. Sob tal perspectiva, as 

ações do professor frente ao aluno com necessidades educacionais especiais tendem a 

acontecer de forma mais adequada e positiva nas situações práticas de sala de aula.  

A grosso modo, há muitas questões e ações conjuntas a serem concretizadas na 

implantação da inclusão escolar. Nesse sentido, Carvalho (2008, p.57) sinaliza “a 

necessidade de parcerias entre educação, saúde, trabalho, desportos, transporte e 

assistência social, como rotina em vez de contatos contingenciais, esporádicos”, a fim de 

criar uma rede de apoios para dar sustentabilidade e viabilidade ao processo de inclusão 

escolar. 

Como um dos objetivos desse estudo foi investigar os fatores que, segundo os 

professores pesquisados, poderiam viabilizar a inclusão no contexto da escola, foi 

perguntado aos professores respondentes do questionário se eles consideravam a 

inclusão escolar viável, a fim de identificar os fatores imbricados na questão. 
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Gráfico 13 – É viável a inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas de 

ensino regular? 
 

De acordo com a amostra do gráfico 13, relacionada à viabilidade da inclusão 

escolar, percebe-se que a grande maioria dos professores participantes do estudo, 84%, 

consideram que o processo de inclusão é viável somente em parte, enquanto que para 

16% dos professores a inclusão é um processo viável. É importante ressaltar que 

nenhum dos participantes da pesquisa respondeu não ser viável o processo de inclusão. 

A tabela a seguir apresenta os fatores que serviram para justificar o motivo da 

resposta dada pelos 84% dos professores participantes que consideraram a inclusão 

viável, em parte. 
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Tabela 27 – Motivos explicitados pelos professores participantes para justificar o fato de a 
Inclusão ser viável somente em parte. 

FATORES Nº. de Profºs. Percentual 

Porque não preparam os professores. O profissional é 
quem corre atrás dos conhecimentos necessários para 
sua atuação. 

10 25% 

Para que ocorra a inclusão a escola pública deve 
possibilitar um ambiente apropriado (com estrutura física 
e pessoal). Nas condições que temos não é viável a 
inclusão desses alunos. 

 

10 

 

25% 

O professor precisa saber como atuar para que o 
restante da turma não fique prejudicada em relação ao 
conteúdo. 

4 10% 

Porque a educação inclusiva só acontece com o auxílio 
do outro. Em sociedade. 

4 10% 

Aumentou o trabalho para o professor e não recebem 
nenhuma gratificação por esse trabalho. 

2 5% 

É preciso um número reduzido de alunos em sala de 
aula possibilitando um melhor atendimento individual. 

4 10% 

É viável quando a criança tem possibilidade de 
aprendizagem, quando não há grande comprometimento 

2 5% 

Depende da necessidade especial, pois há alunos que 
necessitam de atenção constante. 

2 5% 

Com a falta de preparação/capacitação dos profissionais 
corre-se o risco de vivermos a segregação de séculos 
atrás 

2 5% 

Total 40 100% 
 

Conforme os dados da tabela anterior, notou-se que para 25% dos professores 

colaboradores da pesquisa, a falta de preparação para os profissionais receberem os 

alunos no processo inclusivo é um fator de desvantagem, gerando inviabilidade da 

inclusão escolar, uma vez que tem ficado à cargo dos professores a busca de 

conhecimentos necessários para sua atuação. 

Também 25% dos professores colaboradores da pesquisa afirmam que, para que 

ocorra a inclusão, a escola deve possibilitar um ambiente apropriado com estrutura física 

e pessoal, pois muitos professores contemplam em seu imaginário a inclusão 

acontecendo, a partir da reconstrução da escola. 

Para 10% dos professores pesquisados, para que haja viabilidade na inclusão, o 

professor precisa atuar em relação ao conteúdo, com estratégias diferenciadas de forma 

que contemple a turma como um todo; outros 10% dos professores afirmaram que, para 

a inclusão ser viável, é necessário que se envolva toda a sociedade; outros 10% ainda 
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consideraram ser preciso um número reduzido de alunos em sala de aula possibilitando 

assim um melhor atendimento individual. 

Para os demais 20% os fatores se dividiram e giraram em torno de: ter aumentado 

o trabalho e não haver gratificações por esse trabalho (5%); em só ser viável quando o 

comprometimento da necessidade especial não for muito grande para poder haver 

possibilidade de aprendizagem (5%); dependendo da necessidade é inviável por haver 

alunos que necessitam de atenção constante o que é impossível em uma turma com 40 

alunos (5%) e por último a falta de preparação/capacitação adequada dos profissionais 

pode incorrer no risco da escola vivenciar a segregação de séculos atrás(5%). 

Todos os elementos abordados no discurso dos professores participantes do 

estudo foram ponderados ao se analisar a inclusão escolar como um processo viável, 

visando focar as representações sociais dos professores que se associaram ao fato.  

Em sua maioria, as representações sociais apreendidas e manifestadas nas falas 

dos professores participantes da pesquisa estão associadas a elementos que revelam à 

idéia de falta e incapacidade, idéias que puderam ser observadas tanto pelo viés do 

professor, da escola, como do aluno. Ao professor falta a preparação; a escola falta 

condições adequadas; ao aluno falta a competência; o professor diz-se incapaz de 

manejar a turma com tantos alunos em sala; a escola ‘sozinha’ é incapaz de abarca a 

responsabilidade pela educação inclusiva; e o aluno é considerado como incapaz de 

apreender os conteúdos, e por aí se configura a crença da falta que se integra a idéia de 

possível efetivação da inclusão no contexto escolar. Enquanto muitos professores ainda 

avaliam os fatores necessários para se viabilizar a inclusão, o fluxo de alunos com 

necessidades educacionais especiais aumenta a cada dia no ambiente escolar. 

Conforme Silva (2004), no meio do turbilhão do processo inclusivo, podemos 

encontrar as escolas, os professores e os alunos tentando acertar o passo rumo a uma 

escola inclusiva de qualidade. 

Nas entrevistas executadas, as professoras participantes do estudo (7) também 

comentaram a respeito da inclusão ser viável no espaço da escola e as respostas se 

assemelharam as anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 158

Tabela 28 – Categoria 10 – Limites e possibilidades da inclusão escolar. 

 Respostas

CLASSES  
Nº. de 

Ocorrências 
% 

PONTOS FAVORÁVEIS 

 Oportunidade de conviver com as diferenças 

  Aprendizado para o professor diante da prática pedagógica 

 Convivência em sociedade para evitar a segregação e 
enclausuramento  dos alunos especiais 

 

4 

 

 

21% 

PONTOS DESFAVORÁVEIS 

 Falta de condições de trabalho para o professor que está 
atuando com o aluno: 

 Número excessivo de alunos em sala de aula  

 Falta de capacitação profissional para atuar com o aluno 
‘especial’ 

 Construção de espaço físico adequado: rampas, salas e 
banheiros adaptados, quadras e espaço artístico 

 

15 

 

 

 

79% 

Obs.: o número de ocorrências e as porcentagens foram calculadas a partir do total das 
colocações e situações descritas e não a partir do número de professoras entrevistadas. 
 

Conforme as categorias expostas na tabela anterior, destaca-se o discurso da 

Professora Fernanda a respeito da referida questão: 

“Éh? É como eu disse às vezes ela não é tão viável. (Pausa) pelo 
espaço da escola... o bom seria a escola ser adaptada primeiro, ela já 
ser preparada... o espaço físico... eu acho que toda escola, a partir do 
momento que ela é reformada ela está mais em condições de receber(...) 
isso  faz  falta”. 

 

A professora ‘Neide’ demonstrou, durante toda a entrevista, que vem lidando com 

a inclusão de forma positiva, esperançosa e entusiasmada, no entanto, ao ser 

questionada acerca da viabilidade da inclusão, foi possível perceber representações um 

tanto quanto divergentes das idéias apresentadas anteriormente. 

“Ela é viável, agora, com determinado tipo de problema. Aqueles 
problemas mais graves têm que ser escola especial. Pelo amor de Deus, 
aqueles meninos, aqui! (Pausa) Eu não sei dizer nem os nomes 
certos(Silêncio) um professor que nunca fez um curso, lidar com uma 
criança desse tipo, isso traumatiza até o professor, entendeu?! Então, eu 
acho que tudo isso tem que ser preparado, o professor tem que ser 
preparado, eu jamais vou me meter numa escola dessas porque eu não 
tenho preparação... Mas eu acho que assim, essas coisinhas mais leves, 
isso aí dá pra incluir tranquilamente...” 
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Já a Professora ‘Norma’ destaca:  

“É viável e é necessária (...) porque num mundo de hoje você não pode 
pegar essas crianças com necessidades e enclausurar numa escola todo 
mundo junto e deixar lá, eles têm que conviver em sociedade, eles têm 
que se tornarem pessoas que possam trabalhar! Conviver! participar da 
vida (Pausa) então a inclusão é essencial! Só lamento que não houve 
junto com a preocupação de incluir a preocupação de criar condições pra 
atendê-los da melhor forma possível, com dignidade, pra dar realmente 
possibilidades pra eles... Tudo bem já é um passo, é o primeiro passo, 
agora agente espera que... (Se emocionou) (Silêncio) é que essas 
crianças que precisam da gente, é eu espero que elas caminhem...” 

 

Este relato revelou-se como elemento surpresa, visto que a Professora ‘Norma’, 

em muitos momentos da entrevista mostrou-se incisiva ao comentar sobre as barreiras e 

as dificuldades do processo inclusivo, argumentando inclusive, ser algo imposto por parte 

do sistema educacional. 

Contudo, tal relato reforça a idéia defendida neste estudo: os indivíduos trazem 

sempre pensamentos e idéias novas acerca do objeto, que ao serem partilhadas 

socialmente tornam-se representações sociais elaboradas por novos elementos 

constitutivos, podendo dar lugar, então, a outras representações sobre o mesmo objeto. 

Um passo importante nessa perspectiva é captar os elementos constitutivos das 

representações sociais do grupo de professores a respeito do sujeito alvo de todo esse 

processo de mudanças não só do espaço escolar, mas da atuação profissional do 

professor.  

Nesse sentido, elaborou-se a última pergunta (nº. 20) do questionário aplicado aos 

professores participantes do estudo, na qual lhes foi solicitado que apontassem palavras 

ou expressões que vinham à mente ao escutar a expressão: ‘aluno com necessidades 

educacionais especiais’. Solicitou-se também que cada professor relacionasse pelo 

menos quatro respostas e, em seguida, enumerasse as questões por ordem de 

importância, nos parênteses à frente das palavras ou expressões. 

Os professores, ao revelarem a ‘imagem’ do aluno com necessidades 

educacionais especiais, estão desvelando suas representações sobre o objeto, o que nos 

permite identificar as representações sociais manifestadas pelo grupo de professores 

pesquisados e compreender o significado que essas representações sociais possuem 

para o processo de inclusão escolar.  

Os resultados referentes à questão nº. 20 são apresentados numa abordagem 

quantitativa, por meio de gráfico, indicando as principais respostas dadas considerando o 

percentual de professores respondentes. Para a análise numa abordagem qualitativa, os 

dados foram categorizados de acordo com as respostas de maior freqüência entre os 
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participantes e discutidos mediante a análise de conteúdo. O objetivo de se utilizar dois 

procedimentos de análises de dados foi investigar, de modo profundo, as representações 

sociais sobre o objeto de estudo. 

 

 
Gráfico 14 – Palavras ou expressões que vêm à mente dos professores quando estes 

escutam a expressão ‘alunos com necessidades educacionais especiais’. 
 

O Gráfico 14 apresenta os dados de forma quantitativa considerando as palavras 

ou expressões que vêm à mente dos professores quando estes escutam a expressão 

‘alunos com necessidades educacionais especiais’. Para 17% desses professores, a 

expressão aluno com necessidades educacionais especiais está associada à ‘pessoa que 

apresenta certa limitação’; para 8% dos professores, vêm à mente a expressão ‘precisam 

de atendimento individualizado’; para 21% dos professores, a palavra que surge é ‘ajuda’; 

para outros 8%, a palavra é ‘especiais’; um grupo de 12% considerou a expressão 

‘dificuldade na aprendizagem’, enquanto que 13% dos professores apontaram a 

expressão ‘deficiência física e/ou mental’; outros 13% dos professores atribuíram a 

palavra ‘solidariedade’ e 8% revelaram que a palavra que vêm à mente ao pensar em 

aluno com necessidades educacionais especiais é ‘desafio’. 

Observando as respostas anteriores, percebeu-se que os resultados apontaram 

para a formação de representações sociais dos professores em relação aos alunos com 

necessidades educacionais especiais no processo de inclusão escolar, apresentadas em 

cinco categorias: aspectos profissionais (ex.: desafio, Investigação (pesquisa), 

compromisso, capacitação e despreparo, dentre outros) (f=33); aspectos emocionais (ex.: 
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solidariedade, ajuda, respeito, igualdade e insegurança, dentre outros) (f=56); aspectos 

de desenvolvimento (ex.: deficiência física e/ou mental, deficiência auditiva/visual, 

limitações, dificuldade na aprendizagem, dentre outros) (f=38); aspectos conceituais (ex.: 

especiais, aluno difícil e diferente dos “normais”, dentre outros) (f=26) e aspectos 

pedagógicos (ex.: trabalho diversificado, avaliação diferenciada para suprir com 

diferença, dentre outros) (f=12). 

 
Tabela 29 – Aspectos profissionais. 

Aspectos Profissionais f % 

Capacitação 8 25 

Investigação (pesquisa) 5 15 

Compromisso 6 18% 

Responsabilidade 2 6% 

Renúncia 2 6% 

Desafio 4 12% 

Apoio 2 6% 

Falta de apoio 2 6% 

Despreparo 2 6% 

Total 33 100% 

Onde: 

f = freqüência das respostas dos professores participantes do estudo. 
 

A maioria dos professores, 25% dos pesquisados, relacionaram a idéia/imagem 

do aluno com necessidades educacionais especiais (ANEEs) à capacitação. A 

representação que surge é a preparação profissional para atuar com o aluno ‘especial’, 

ou seja, o professor deve estar capacitado para lidar com o aluno no processo de 

inclusão escolar. 

Deste modo, observando a tabela anterior, pode-se perceber que a imagem do 

aluno com necessidades educacionais especiais não se define de forma negativa, para 

os professores da pesquisa, apesar de representar uma idéia associada à falta de apoio 

(6%), despreparo e renúncia (6%). 

O fato de a imagem desse aluno aparecer vinculada a idéia de desafio (12%), 

compromisso (18%), investigação/pesquisa (15%), responsabilidade e apoio (6%) nos 

permite inferir que a imagem do ANEE apresenta-se em alguns aspectos de forma 

positiva manifestando representações favoráveis ao processo inclusivo. 
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O discurso, a percepção e as ações dos professores diante dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, bem como suas relações no interior da escola, 

assumem papel preponderante quando a lógica da prática educativa é a de incluir todos 

os alunos.  

Neste caso, a forma como o professor constrói a percepção, a idéia, a imagem e 

representações de algo, pode influir para fundar tanto relações de cooperação, respeito e 

solidariedade, como também o inverso. Como no caso em que o próprio professor 

considerando-se despreparado, sem o devido apoio, pode renunciar a sua 

responsabilidade e camuflar sob um falso discurso inclusivo, práticas de rejeição e/ ou 

sentimento de descrença. 

Ao criar uma imagem do aluno com necessidades educacionais especiais 

associada à capacitação, o próprio professor coloca em questão a sua formação para 

lidar com tal aluno. Assim sendo, manifesta sentimentos de impotência e demonstra estar 

incapacitado para identificar as potencialidades/possibilidades para efetivar a 

aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Essas representações sociais reveladas por meio das falas dos participantes 

significam desvantagens para o processo de inclusão no contexto escolar. A 

manifestação dessas representações que deixam transparecer que os professores ante a 

incerteza do domínio profissional coloca-se indisponíveis e com pouca motivação para 

lidar com o aluno no processo inclusivo. 

Sob essa perspectiva, e frente aos termos mais significativos citados por ordem 

de importância pelos professores nas tabela anterior, nota-se que as representações 

sociais acerca dos alunos com necessidades educacionais especiais relacionadas aos 

aspectos profissionais apontam para a necessidade de preparar o professor para atuar 

no processo de inclusão escolar. 

A tabela a seguir apresenta os elementos subjetivos das idéias dos professores 

associadas ao aluno com necessidades educacionais especiais e estão demonstrados na 

categoria dos aspectos emocionais. 
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Tabela 30 – Aspectos emocionais. 

Aspectos Emocionais f % 

Solidariedade 6 13% 

Ajuda 4 8% 

Empatia 2 3% 

Carinho 2 3% 

Humanidade 2 3% 

Respeito 4 8% 

Desejo de mudar 2 3% 

Gosto de alunos que precisam de atenção 2 3% 

Igualdade 4 8% 

Especiais todos somos 2 3% 

Esperança 2 3% 

Curiosidade 2 3% 

Amargura 2 3% 

Insegurança 10 21% 

Tensão 2 3% 

Luta 2 3% 

Vou me esforçar 2 3% 

Estudei para isso, tenho que dar conta 2 3% 

Este aluno precisa de mim 2 3% 

Total 56 100% 

Onde: 

f = freqüência das respostas dos professores participantes do estudo. 
 

Nos dados expostos na tabela acima, observa-se que a imagem do aluno com 

necessidades educacionais especiais (ANEEs), para 21% dos participantes do estudo, 

apresenta-se associada à insegurança. Logo em seguida, 13% dos participantes do 

estudo relacionam à imagem do ANEE a solidariedade, e para 8% dos participantes do 

estudo, tal imagem representa igualdade e ajuda. Outros termos surgem com 3% cada, 

como: tensão, luta, vou me esforçar, este aluno precisa de mim, etc. 

De modo geral, as representações sociais revelam o envolvimento afetivo do 

professor ao representar o aluno com necessidades educacionais especiais. Entretanto, 

os aspectos emocionais evidenciados refletem sentimentos conflitantes, pois, ora o 

professor percebe esse aluno na dimensão da solidariedade, ajuda, igualdade, ora a 

imagem do ANEE se faz presente num imaginário de insegurança, tensão, amargura e 

luta.  
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Portanto, perceber-se por meio das palavras ou expressões citadas pelo grupo de 

professores que houve apresentação simultânea de representações associadas a 

sentimentos antagônicos que se dividiram entre positivos e negativos. Os professores 

expressam representação positiva por meio das palavras ‘igualdade’, ‘solidariedade’ e 

também em expressões como ‘especiais todos somos’. Em contrapartida, expressam a 

negatividade na representação por meio de palavras como ‘tensão’ e de expressões 

como ‘aluno difícil’. 

Estamos vivenciando um contexto educacional onde, na medida do possível, as 

portas das escolas são abertas para a diversidade, sendo estas reconhecidas e 

respeitadas. De outro modo, presenciamos a grande desinformação acerca desta 

diversidade que, em conseqüência, se apóia em um conjunto de representações 

distorcidas ao longo do tempo.  

Contudo, avalia-se que os aspectos emocionais relacionados à idéia e a imagem 

do aluno com necessidades educacionais especiais, para os professores participantes do 

estudo, apresentam-se de forma equilibrada apesar da freqüência do termo insegurança 

prevalecer dentre a maioria. 

Na tabela a seguir encontra-se a análise de conteúdo das respostas dos 

professores pesquisados referente à idéia de aluno com necessidades educacionais 

especiais, considerando a categoria aspectos de desenvolvimento. 

Tabela 31 – Aspectos de desenvolvimento. 

Aspectos de Desenvolvimento f % 

Deficiência física e/ou mental 8 21% 

Hiperatividade 2 5% 

Síndromes 2 5% 

Deficiência auditiva/visual 4 11% 

Dificuldades especiais 4 11% 

Dificuldade na aprendizagem 4 11% 

Capacidades diferenciadas 2 5% 

Limitações 4 11% 

Carências 2 5% 

Dependência 2 5% 

Dificuldade de adaptação 2 5% 

Adaptação 2 5% 

Total 38 100% 

Onde: 

f = freqüência das respostas dos professores participantes do estudo. 
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Como já visto anteriormente, diversas imagens, idéias, estereótipos e 

representações sociais foram sendo, ao longo da história, lançadas às pessoas com 

necessidades especiais, o que lhes conferiu rótulos como o de ‘doentes’, ‘loucos’, 

‘anormais’, etc. Estas são denominações propagadas há tempos e que ainda estão 

impregnadas na memória coletiva e nos diferentes espaços de nossa sociedade correndo 

o risco de permanecerem, caso não sejam problematizadas. 

Observando os dados da tabela 31, percebeu-se que as representações dos 

alunos com necessidades educacionais especiais ainda estão fortemente associadas à 

imagem de deficiência, limitações, dificuldades, dependência, carência e tantas outras. 

Algumas mudanças podem ser percebidas a partir de movimentos sociais, fóruns 

de discussão, seminários pró-inclusão. Quem anteriormente era considerado portador de 

deficiência, atualmente identifica-se sob a denominação de pessoa com necessidade 

educacional especial. Essa nova nomenclatura buscou ressignificar, inclusive, as 

representações sociais relacionadas à idéia de desenvolvimento dessas pessoas, que 

por diversos fatores, sejam eles físicos, intelectuais ou psíquicos, anteriormente 

distanciavam-se de forma significativa dos padrões de “normalidade” construídos ao 

longo do tempo pela sociedade. 

Na tabela a seguir, encontram-se os dados da análise de conteúdo na categoria 

dos aspectos conceituais, relacionados à idéia/imagem que vêm à mente do professor 

acerca do aluno com necessidades educacionais especiais.  
 

Tabela 32 – Aspectos conceituais. 

Aspectos Conceituais F % 

Pessoa que apresenta certa limitação ou deficiência 4 15% 

Pessoa que precisa de atendimento individualizado 4 15% 

Especiais 4 15% 

Pessoa que necessita de algum estímulo 2 8% 

Desejosos de saber 2 8% 

Ser humano 2 8% 

Aluno carente de atenção 4 15% 

Diferentes dos “normais” 2 8% 

Aluno difícil 2 8% 

Total 26 100% 

Onde: 

f = freqüência das respostas dos professores participantes do estudo. 
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Na tabela apresentada, a imagem do ANEE é representada pelos professores 

participantes do estudo de forma conceitual. Ao se comparar as palavras ‘definidoras’ 

com as tabelas anteriores, confirmam-se as representações do ANEE associadas a 

‘anormalidade’ ou à ‘dificuldade’. 

Com base nessas percepções, representações e imagens atribuídas ao aluno 

com necessidades educacionais especiais, é possível inferir que a presença do ANEE em 

sala de aula pode causar surpresa, espanto, admiração e/ou insegurança para o 

professor. Outra questão que pode ainda ocorrer é o preconceito, a discriminação, a 

rejeição, etc. 

A inclusão, entendida como um processo em permanente construção, vem aos 

poucos diminuindo as fronteiras entre o Ensino Regular e o Ensino Especial, procurando 

romper com atitudes de preconceito e de discriminação. 

No entanto, é preciso dar continuidade ao processo de ‘reelaboração’ de questões 

conceituais, organizacionais, planejamentos e representações, haja vista, como a 

SEE/DF vem utilizando-se de práticas e entendimento para caracterizar os alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Por tudo isso, insiste-se na reelaboração das ações, a fim de promover novos 

pensamentos para compor novas representações ou, caso contrário, elas podem ser 

causadoras de desordem, de insegurança, de angústia e de medo, uma vez que ainda se 

sustentam e se ancoram à idéia de modelos de escola e aluno ideal, no qual se 

configuram padrões de que tudo deve ser “belo”, “perfeito” e “normal”.  

Na tabela a seguir, apresentam-se os dados da análise de conteúdo ao considerar 

a fala dos professores participantes do estudo acerca da imagem do aluno com 

necessidades educacionais especiais associadas aos aspectos pedagógicos, os quais 

apontam para a busca constante de alternativas pedagógicas diferenciadas. 
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Tabela 33 – Aspectos pedagógicos. 

Aspectos Pedagógicos f % 

Trabalho diversificado 3 25% 

Avaliação diferenciada 3 25% 

Estudo de valores com colegas de sala 2 18% 

Diálogo com as famílias 1 7% 

Tenho que esquecer um pouco os conteúdos programáticos 1 7% 

Suprir com diferença 2 18% 

Total 12 100% 

Onde: 

f = freqüência das respostas dos professores participantes do estudo. 
 

Observando as representações na tabela anterior, percebeu-se que tais 

representações apontam para mudanças de atitudes e condutas no modo de atuação dos 

professores, em especial quando estes citam: estudo de valores, tenho que esquecer 

conteúdos programáticos, trabalho diversificado, avaliação diferenciada...  

Deste modo, prevalece o ‘otimismo’ quanto à re-elaboração das representações 

sobre a inclusão de ANEEs, pois percebeu-se que os professores, enquanto indivíduos 

‘ativos’, são capazes de ‘recriar’ representações que ao longo da história e da cultura 

foram sendo reforçadas no espaço da educação especial e ainda hoje percorrem os 

caminhos da educação inclusiva. Tal condição de indivíduo ativo possibilita delinear 

novas posturas; atitudes; condutas e ações frente o processo de inclusão escolar. 

 



 168

CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Mais do que criar condições para os 
‘deficientes’, a inclusão é um desafio que 
implica em mudar a escola como um todo, no 
projeto pedagógico, na postura diante todos os 
alunos, na filosofia...” 

Artur Guimarães (2003) 
 

Ao compor as considerações finais deste estudo, avalia-se que os objetivos 

propostos foram atingidos, uma vez que, analisando as representações sociais dos 

professores sobre o aluno com necessidades educacionais especiais e a inclusão escolar 

apresentada pelo grupo de professores participantes, foi possível identificar os 

significados de tais representações para o processo de inclusão escolar, bem como 

perceber os evidentes sinais de viabilidade deste processo. 

Em suma, o presente estudo buscou apresentar as representações sociais 

observadas, de acordo com as questões centrais e os objetivos aqui traçados, os quais 

visaram analisar as representações sociais de professores do Ensino Fundamental de 

escolas da rede pública de ensino da cidade de Taguatinga/DF, acerca do aluno com 

necessidades educacionais especiais, buscando identificar o significado dessas para o 

processo de inclusão escolar. 

Deste modo, gerou-se um levantamento das representações sociais considerando 

participantes que contemplam um grupo específico. Apesar de corresponder de forma 

significativa um contingente de professores atuantes na educação inclusiva, as 

colocações e considerações não implicam em generalizações. Portanto, há que se ter 

cautela ao relacionar as situações descritas e transpô-las para outros contextos e/ou 

realidades. 

Como era de se esperar, as representações sociais sobre os alunos com 

necessidades educacionais especiais se apresentaram de forma variada. 

Para Carvalho (2008, p.22), “a substituição de nomenclaturas com que pessoas 

em situação de deficiência têm sido identificadas (...) não assegurarão uma distribuição 

mais eqüitativa dos recursos, nem das mudanças nas representações sociais”. 

Entretanto, os dados obtidos neste estudo nos fazem discordar desta última afirmação. 

Considerando a caracterização dos alunos com necessidades educacionais especiais e o 

trato dispensado a estes, os discursos e as ações dos professores evidenciaram que, ao 

falarem sobre os referidos alunos, os docentes pesquisados acabam por revelar dois 

posicionamentos distintos no campo das representações sociais: de um lado, 
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representam os alunos com necessidades educacionais especiais de acordo com as 

características ‘intrínsecas’ e restritas à nomenclatura “ANEE”, difundida no documento 

“Programa Educação Inclusiva: DIREITO à DIVERSIDADE”, do Ministério da Educação 

(MEC, 2004); de outro, buscam enquadrar o aluno na concepção de deficiência, modelo 

vigente na SEE/DF, baseado na concepção de situação de deficiência e incapacidade. 

Esta situação se confirma, na medida em que se verificam os dados coletados na 

questão sobre os tipos de necessidades educacionais especiais, onde os professores 

pesquisados caracterizam os alunos inclusos como: deficiente físico (DF), deficiente 

mental/intelectual (DM), condutas típicas (CT), deficiência auditiva (DA) e deficiência 

visual (DV). Tais terminologias usadas para conceber a idéia de aluno com necessidade 

educacional são utilizadas corriqueiramente no contexto da SEE/DF, reforçando a 

construção e reconstrução de percepções, imagens, idéias e representações sociais 

acerca do aluno com necessidades educacionais especiais (ANEE). 

As políticas públicas apresentadas pelo MEC na convenção da ONU de 2006 - e 

promulgadas por meio de Emenda Constitucional (EC) em 2008, reapresentam e 

reformulam o conceito que caracteriza os alunos com necessidades educacionais 

especiais. E justificam que essa nova orientação se dá, sobretudo, por não conseguirem 

organizar por meio de políticas públicas, a implementação de sistemas educacionais 

inclusivos de acordo com a Declaração de Salamanca.  

Desse modo a ‘educação inclusiva’ é (re)apresentada na concepção de ‘educação 

especial’ e passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o 

atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com: deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Assim sendo, percebe-se que as futuras discussões, debates e reflexões a 

respeito do tema ‘inclusão escolar’ continuarão reconduzidas e tratadas pelo viés da idéia 

de deficiência, apesar de os principais documentos das políticas públicas do MEC 

contemplarem a idéia da diversidade. Vale salientar, que as significações dessa nova 

conceituação delinearão o pensar e o agir frente à proposta inclusiva.  

Contudo, o MEC, apoiado em estudos recentes, apresenta uma questão 

importante no uso de definições e classificações. Ele afirma que estas devem ser 

contextualizadas não se esgotando em mera especificação ou categoria atribuída a um 

quadro de deficiência.  

Apesar disso, acredita-se que tais questões se traduzem como fator limitador para 

recriar e reelaborar as representações sociais no contexto das escolas inclusivas. 
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No questionário aplicado aos professores participantes, 35% deles caracterizam 

de forma ‘adequada’ os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, ou 

seja, segundo o documento do MEC utilizado para a capacitação de professores – 

‘Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade’. Entretanto, 65% dos professores 

participantes representaram o aluno com necessidades educacionais especiais ancorados na 

concepção de deficiência e nas idéias associadas ao modelo educacional de ‘integração’ - que 

considera as condições pessoais do aluno com necessidades educacionais especiais como 

fator determinante para o acesso, adaptação e permanência deste no contexto escolar. 

Na análise dessas representações sociais sobre os alunos com necessidades 

educacionais especiais, percebeu-se que essas se encontram atreladas a um imaginário 

social e memória coletiva que muitas vezes, reforçam e direcionam atitudes e condutas 

inadequadas dos professores. 

Os dados levantados no questionário demonstraram que a idéia/imagem do aluno 

com necessidades educacionais estão associadas à: ‘pessoa que apresenta certa limitação’ 

(f. 17%); pessoa que precisa de ‘atendimento individualizado’ (f. 8%); pessoa que possui 

‘dificuldade na aprendizagem’ (f. 12%), e ainda; pessoa que apresenta algum tipo de 

‘deficiência física ou mental’ (f. 13%). O termo mais citado é “ajuda” (f. 21%). Em seguida, 

surgem as palavras “solidariedade” (f. 13%) e “desafio” (f. 8%)9.  

Nas entrevistas, os discursos das professoras participantes revelaram que as 

representações sociais sobre o aluno com necessidades educacionais especiais estão 

relacionadas ao atendimento diferenciado (f. 37%), a problemas de aprendizagem (f. 

28%), a problemas de desenvolvimento (f. 20%) e ao comportamento diferenciado do 

normal (f. 13%). 

Nesse contexto, foi possível identificar duas funções das Representações Sociais, 

as quais estão relacionadas à natureza convencional e prescritiva das representações 

(MOSCOVICI, 2005, p. 35). 

• A respeito da natureza convencional, pode se dizer que as representações sociais 

convencionam, por meio da linguagem, objetos, pessoas, ou acontecimentos e, 

mesmo quando uma pessoa ou objeto não se encaixa exatamente ao modelo, ele 

é forçado a assumir determinada forma. “Nós pensamos através da linguagem e 

organizamos os nossos pensamentos de acordo com o sistema que está 

condicionado, tanto por nossas representações, como por nossa cultura” 

(MOSCOVICI, 2005, p.35). 

 

                                       
9 O símbolo ‘f’ apresentado acima indica a freqüência das respostas dos pesquisados. 
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O caráter convencional das representações sociais nos permitiu entender melhor 

o significado das ações e as atitudes dos professores frente aos alunos no processo de 

inclusão escolar. Pois, ao considerar tal premissa, pôde-se perceber na fala das 

professoras participantes das entrevistas, um delineamento que convenciona e evidencia 

a representação de aluno com necessidades educacionais especiais associada à imagem 

de: aluno problema; diferente dos normais; situação de deficiência; incapaz; dependente; 

coitadinho; limitado. 
Segundo Moscovici (2005, p.34), “essas convenções nos possibilitam conhecer o 

que representa o quê, ou seja, uma mudança de cor pode indicar direção, movimento ou 

temperatura (...)” (p.34), devido à convenção social/cultural de um determinado grupo. 

Sob esse viés, é que se entende que as representações sociais apresentam natureza 

convencional, devendo ser discutidas permanentemente, para que possam ser 

repensadas a ponto de interpretar uma mensagem como significante em relação a outras, 

(...) “tornando possível isolar quais representações são inerentes nas pessoas e objetos 

que nós encontramos e descobrir o que representam exatamente” (MOSCOVICI, 2005 p. 

36).  
Ainda nesse sentido, Moscovici (op. cit, p.36) nos alerta que: “Em vez de negar as 

convenções e preconceitos (...) devemos reconhecer que as representações representam 

‘um tipo de realidade’”. Portanto, devem ser entendidas como tal, e não como um reflexo 

real do objeto ou acontecimento ou ainda de uma situação. 

Observou-se ainda que as representações sociais manifestadas pelo grupo 

pesquisado, apresentam-se de forma prescritiva no ‘cotidiano escolar’ onde esses estão 

inseridos. 

• No que se refere à natureza prescritiva das representações sociais, pode-se 

afirmar que são aquelas que se impõem sobre nós de uma forma irresistível, por 

meio da tradição. Moscovici (2005, p.36-37), afirma que “essas representações, 

que são partilhadas, penetram e influenciam a mente de cada um de nós; elas são 

re-pensadas, re-citadas e re-apresentadas”.  

 

Diante de tal visão é que há de se ponderar as representações sociais elaboradas 

no movimento de inclusão escolar. Pois, antes mesmo da chegada do aluno com 

necessidades educacionais especiais às salas de aula das escolas de Ensino Regular, já 

existiam sistemas de imagens, de classificação, de descrições advindas de um contexto 

social, de memória coletiva/pessoal e de experiências vividas que circulavam dentro da 

escola.  
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Segundo Moscovici (2005, p.37), “toda a nossa experiência cotidiana e idéias 

passadas não morrem com o tempo, mas, continuam ativas e passam a mudar e infiltrar 

nossa experiência e idéias atuais”. 

Desse modo, acredita-se que as idéias preconcebidas e as representações 

sociais implícitas sobre o aluno com necessidades educacionais especiais, são 

difundidas pela convenção de uma realidade e prescritas através da tradição; são ainda 

capazes de influenciar a construção imaginária e o comportamento dos indivíduos 

participantes de uma coletividade frente ao processo de inclusão escolar. “Tais 

representações aparecem, pois, para nós quase como que objetos materiais, pois, eles 

são o produto de nossas ações e comunicações” (MOSCOVICI, 2005, p.40). 

Partindo dessa perspectiva, foi possível identificar que as representações sociais 

sobre a inclusão escolar e o aluno com necessidades educacionais especiais se 

apresentam de forma prescritiva e estão associadas à idéia de: ‘normalidade’, 

‘preparação’, ‘falta’, ‘capacitação’, ‘ajuda’, “condição de limitações”, “incapacidade”.  

Tais atribuições traduzem e resultam, em sua maioria, em significações negativas 

para ‘o fazer’ educativo no processo inclusivo, pois, estão vinculadas a um imaginário de 

‘aluno ideal’, de ‘escolas especiais’, ‘professor especializado e capacitado’, ancorando-se 

na ‘visão tradicional de ensino’, ao ‘modelo de integração’ e ao ‘ideal de professor’.  

Isto pôde ser verificado por meio das falas das professoras entrevistadas, as quais 

afirmam que são ‘alunos que fogem do padrão’, ‘alunos que faltam algo...’, ‘alunos que 

não aprendem como os outros’ e ‘alunos que não conseguem assimilar e reter os 

conteúdos’, deixando-as inseguras e preocupadas: “(...) A gente fica apreensiva sem 

saber como fazer (...) o que é diferente deixa a gente assim - insegura’.” 

Sendo assim, foi possível notar que muitas dessas representações acabam por 

resultar em atitudes de preconceito para com os alunos com necessidades educacionais 

especiais no contexto escolar. Na maioria dos casos, tais atitudes surgem do medo dos 

professores de lidar com essas crianças, fato também constatado entre os pais de outros 

alunos e em funcionários da própria escola por falta de esclarecimento. Em casos menos 

freqüentes, são observadas atitudes de preconceito, rejeição, indiferença e agressões por 

parte dos colegas de turma e demais alunos da escola. 

Em muitos momentos, essas representações vêm tentando se apresentar de outra 

forma, devido à superação do impacto inicial que causou a situação de novidade. Mas, 

ainda se observam ações educativas focadas num corpus de significação do objeto 

representacional que traduzem significados negativos frente à inclusão de alunos com 
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necessidades educacionais especiais, como a forma estigmatizante e discriminatória que 

os alunos vêm sendo tratados no processo de inclusão escolar. 

Apesar de se perceber, por meio dos discursos dos professores participantes, que 

diante dos alunos com necessidades educacionais especiais, os sentimentos de 

colaboração, alegria, prazer, bem-estar e solidariedade se apresentam com certa 

intensidade, os sentimentos de impotência, medo e até raiva também são freqüentes 

entre os professores participantes em relação ao aluno com necessidades educacionais 

especiais. No entanto, os sentimentos que se apresentam com maiores freqüência e 

intensidade são a angústia e a insegurança frente ao aluno ‘especial’.  

Outro ponto observado a partir das falas dos professores participantes é que a 

rejeição radical instalada no início do ‘movimento’ de inclusão escolar já foi transposta. 

Como um dos objetivos deste estudo foi averiguar a ‘viabilidade’ do processo inclusivo, 

fez-se necessário investigar dentre o universo de professores colaboradores dessa 

pesquisa se a inclusão escolar é viável. Para 84% dos professores pesquisados, o 

processo de inclusão é viável somente em parte; já para 16% dos professores 

participantes, a inclusão é viável. Nenhum professor considerou a inclusão escolar como 

sendo inviável. 

Após tal constatação, buscou-se identificar os fatores/motivos que, segundo os 

professores pesquisados, viabilizam a inclusão nas turmas de Ensino Regular da rede 

pública. Acreditou ser pertinente a investigação desses fatores para compreender como 

se apresentam as representações sociais que estão atreladas a eles, pois, essas 

representações vêm sendo compartilhadas no contexto escolar inclusivo e podem influir 

de forma favorável ou não para o processo de inclusão escolar. 

Muitos professores (10) apontaram a falta de preparação e capacitação 

profissional para receberem os alunos no processo inclusivo como sendo fatores de 

desvantagem para a inclusão escolar. Já outra parte dos professores pesquisados (10) 

ainda contemplam em seu imaginário a inclusão acontecendo a partir, primeiramente, da 

reconstrução da escola. Os demais professores afirmaram que, para que a inclusão 

escolar seja viável, o professor precisa atuar pedagogicamente com estratégias 

diferenciadas sem prejudicar o conteúdo, ter um número reduzido de alunos em sala de 

aula, receber uma gratificação condizente, sempre avaliando a necessidade especial do 

aluno incluso. Além disso, foi dito que é preciso que haja um professor especializado para 

dar suporte para o professor e o aluno que estão no processo inclusivo. 
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A apreensão desses fatores não se direcionou a buscar explicações e/ou 

culpados pelos entraves ou barreiras do processo de inclusão escolar, nem tampouco foi 

essa a proposta. Acredita-se que refletindo sobre estes seja possível abrir caminhos para 

a aceitação e compreensão do paradigma inclusivo, reelaborando e repensando ações, 

de modo a reconstruir representações sociais elaboradas ao longo do processo. 

Uma forma de avançar nas reflexões sobre a inclusão escolar implica, sobretudo, 

em propor questionamentos avaliativos constantes das práticas e das atitudes no 

contexto da escola inclusiva. É importante avaliar se as ações desenvolvidas condizem e 

estão em consonância com as idéias que coadunem com a proposta do paradigma 

inclusivo.  

Conforme dito, Mittler (2003, p.24) considera que, “o que acontece nas escolas é 

um reflexo da sociedade em que elas funcionam” (p.24). Sob essa ótica, a inclusão 

escolar apresenta-se como um fenômeno social que engloba inúmeros elementos e 

fatores, tais como: políticas públicas, escola, família, professor, aluno, sociedade, 

diversidade, alteridade, dentre outros.  

Desse modo, pensar a inclusão escolar implica em refletir sobre as questões 

sociais de forma ampla, as quais se apresentam de forma desafiadora no contexto 

escolar, pois estão relacionadas também com a qualidade da educação, ajuda da família 

e envolvimento de outros profissionais de outras áreas. 

Assim sendo, é importante refletir sobre a temática inclusiva, considerando 

elementos que envolvem questões de ordem organizativas: macropolíticas e 

micropolíticas. 

Segundo Carvalho (2008), a inclusão escolar discutida no âmbito macropolítico diz 
respeito às ações governamentais de ordem das políticas públicas, enquanto que as 
questões micropolíticas dizem respeito ao contexto da escola, planejamento curricular, 
projeto político-pedagógico e outros. Para essa autora, refletir e debater sobre inclusão 
nas escolas não é algo simples. Portanto, ela afirma ser fundamental pontuar com o 
grupo de qual ‘lugar’ ou ordem (macro ou micro) serão tratadas as questões inclusivas. 
Isso possibilita discutir de forma abrangente o processo de inclusão escolar, apontando a 
responsabilidade de cada segmento, sem focar exclusivamente nesse ou naquele. 
Permite, também, refletir sobre o papel de cada um no processo de inclusão escolar, de 
forma responsável, sem procurar ‘culpados’.  

No entanto, quando se discute a inclusão escolar, a figura do professor, muitas 
vezes, aparece no centro dos debates, fato esse que incomoda a maioria dos 
professores, pois, são comuns as generalizações quanto à rejeição e indisponibilidade 
dos professores para atuar no processo de inclusão escolar, e estes se sentem como 
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sendo os ‘únicos’ responsáveis para efetivar com sucesso o “fazer” pedagógico no 
processo inclusivo. 

 Alguns estudiosos abordam a temática inclusiva focando a figura do professor, 

em especial, no que tange à aceitação e cooperação desses, colocando-os como o herói 

ou o vilão da situação.  

Entretanto, deve-se evitar incorrer no erro do pensamento reducionista frente ao 

processo inclusão escolar, o qual atribui aos professores, total responsabilidade de 

sucesso e fracasso para que a inclusão aconteça.  

É fundamental buscar entender que o professor é um ser social e necessita ser 

visto como tal, pois, apresenta pensamentos, idéias e representações que podem ser 

rediscutidas e repensadas promovendo assim atitudes e ações adequadas frente a algo. 

Portanto, ao analisar a inclusão escolar considerando a figura do professor deve-se 

valorizar seu potencial de agente transformador da realidade educativa, e não 

simplesmente focar em suas limitações e indisponibilidades.  

Neste estudo, foi possível perceber que os professores vêm tentando adaptar a 

forma de trabalhar diante da situação de novidade do processo de inclusão escolar. 

Muitos deles (43%) vêm buscando inovar as estratégias para agir com o aluno ‘especial’, 

trabalhar de forma individualizada e ter maior envolvimento com os alunos. São poucos 

(8%) os que permanecem com a mesma forma de trabalhar, diante do contexto escolar 

inclusivo. 

Nesse sentido, é que se julga ser fundamental alguns questionamentos por parte 

dos professores, para que se possa repensar as ações e o comportamento frente aos 

alunos com necessidades educacionais especiais no contexto da escola inclusiva, como: 

respeitar às diferenças, ser solidário sem pena e assistencialismo, atender de forma 

individual e diferenciada buscando a paridade entre os sujeitos. 

Acredita-se que tais questionamentos sendo lançados como forma de reflexão, 

em especial, nos cursos de formação inicial e/ou continuada de professores possam levá-

los a reconduzir atitudes e situações vivenciadas no cotidiano da escola inclusiva, bem 

como propiciar a reelaboração das representações sociais e a constituição de um ‘sujeito’ 

ativo e crítico de sua prática educativa.  

Tudo isso poderá favorecer ainda a melhoria das relações sociais, contribuindo 

para o bem-estar e o prazer de estar no ambiente escolar, tanto por parte do professor 

como do aluno com necessidades educacionais especiais. Para alguns professores (10), 

atuar na educação inclusiva implica em sentimento de prazer no trabalho realizado. Fato 

contrário acarreta adoecimento etc. 
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É importante ressaltar que uma minoria dos professores pesquisados (5%) 

considerou estar preparados para atuar junto aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Outros 37% assumiram não estarem preparados, mas ainda assim atuam com 

esses alunos. Já 42% dos professores consideraram-se preparados apenas em parte e, 

por fim, 16% assumiram a necessidade de melhorar. 

Ao falar sobre a necessidade que há do professor saber administrar, organizar e 

dirigir situações de sua própria aprendizagem, Perrenoud (2000) cita os cursos de 

formação oferecidos aos professores. Para este autor, os cursos devem servir de 

‘degraus’ para uma permanente capacitação; contudo, a postura dos formadores ou 

tutores dos cursos deve ser direcionada para tal. 

Portanto, é imprescindível que os profissionais que se encontram imbuídos da 

função de ‘promover’ e ‘viabilizar’ o conhecimento não se coloquem na condição de tudo 

saber, desconsiderando o saber do senso comum que envolve as vivências e as 

experiências dos professores. Durante as entrevistas, quatro (4) professoras participantes 

das sete (7) entrevistadas se queixaram de não haver trocas de experiências nos cursos 

de formação continuada. 

Os encarregados de organizar os cursos de formação continuada devem se 

pautar na escuta e no diálogo para promover uma reflexão na e para a coletividade, de 

forma a discutir temas pertinentes à efetivação da inclusão no contexto escolar, pois, as 

professoras também comentaram que os cursos oferecidos não dão base para atuar com 

o aluno com necessidades educacionais especiais. 

Nesse sentido, notou-se de modo geral, no discurso dos professores participantes 

a busca por estratégias que possam orientá-los na atuação junto aos alunos com 

necessidades educacionais especiais no contexto da escola inclusiva. 

No entanto, conforme já foi dito, de fato não existem receitas, manuais ou guias 

de condutas. Ao buscar permanentemente o conhecimento, o professor terá mais 

informações sobre o assunto e poderá sentir-se mais seguro de suas ações, pois, a 

maioria das representações sociais manifestadas sobre a inclusão escolar de alunos com 

necessidades educacionais especiais estão associadas à idéia de professor capacitado e 

especializado. 

Segundo Dotta (2006), as representações sociais têm papel preponderante na 

reflexão da postura do professor. Em seu estudo sobre as representações sociais do “ser 

professor”, a autora comenta que a função do “ser professor” na atualidade requer 

exigências educacionais muito além do simples ato de ensinar. Sendo, portanto, algo 

mais complexo, pois, as representações sociais estão fortemente vinculadas à sua 
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formação inicial e/ou continuada. Para ela, tais representações se encontram em 

processo de reconstrução, quando se referem à ‘formação de um professor-pesquisador’, 

passando de mero transmissor de conhecimento a um agente, um ator social. 

Ao analisar as narrativas dos professores participantes deste estudo sobre a 

‘inclusão escolar’, foi possível perceber representações semelhantes ao estudo de Dotta 

(2006), sobretudo, na mudança do foco representacional do objeto, ao se colocarem em 

situação de professores investigadores que não só ensinam, mas também aprendem com e 

na relação ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, observou-se representações sociais sobre a inclusão escolar 

associadas a uma nova conduta profissional, tais como: trabalho diferenciado, estudo de 

valores, trabalho em equipe, oportunidade de crescimento pessoal e aprendizado, 

respeito às diferenças e mudança no modo de atuação. 

No entanto, ao analisar de modo geral as representações sociais identificadas 

sobre o objeto representacional, avaliou-se a real necessidade de se recriar 

‘representações’ rompendo com as convenções, crenças e o medo do desconhecido (o 

diferente). O medo gera insegurança, angustia e muitas vezes, tem efeito paralisante. E o  

‘fazer’ pedagógico, requer dinamismo, atitude e ação frente ao processo educativo do 

aluno, seja ele ‘especial’ ou não. É importante que o professor tenha uma atitude 

inovadora e busque estratégias adequadas para atender a “todos” os alunos. 

No intuito de colaborar nesse sentido, apresenta-se ainda que de forma sucinta, 

algumas implicações pedagógicas, que surgiram das narrativas dos próprios professores, 

para atuar numa proposta inclusiva: 

• necessidade de estar aberto às mudanças; 

• mais responsabilidade e envolvimento com o aluno; 

• busca por informações e conhecimento sobre o assunto; 

• estratégias para mudar a ação; 

• redimensionamento pedagógico; 

• mudança na rotina, evitando a mesmice no andamento das atividades; 

• solidariedade, respeito às diferenças e aceitação; 

• participação em cursos de formação continuada, para buscar preparação e 

capacitação para atuar na educação inclusiva. 

 

Tais questões revelam o fato da inclusão escolar ser um grande desafio. Por isso, 

sabe-se das inúmeras questões que abrangem o “fazer” educativo na complexidade da 

educação inclusiva, sendo fundamental a questão dos estudos, discussões, debates e 



 178

pesquisas sobre a temática aqui abordada. Dentre muitas questões, relacionou-se 

algumas para que possivelmente possam se tornar temas de estudos futuros, para 

compreender melhor a inclusão escolar: 

• Desenvolver estudos analisando a prática e os saberes dos professores frente 

aos alunos com necessidades educacionais especiais, visando compreender o 

sentido das representações sociais no contexto inclusivo. O sentido tem o seu 

significado objetivado nas práticas dos sujeitos. Desse modo, é importante focar a 

dimensão subjetiva da relação professor-aluno com necessidades educacionais 

especiais no contexto da sala de aula; 

• Examinar diferenças entre grupos de alunos, verificando atendimentos 

diferenciados, identificando estratégias utilizadas com sucesso no ambiente 

inclusivo; 

• Promover ações como: momentos de escuta sensível e oficinas para trocas de 

experiência, visando avaliar o impacto dessas intervenções no ‘fazer’ educativo 

dos professores junto aos alunos com necessidades educacionais especiais; 

• Estudo longitudinal e pesquisa-ação em cursos de curta e longa duração para 

analisar e averiguar a qualidade da preparação/capacitação dos professores para 

atuar no processo inclusivo; 

• Investigar propostas e ações em nível macro, analisando as dimensões das 

políticas públicas, no sentido de avaliar a legitimidade e reconhecimento dos 

direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais no âmbito das 

escolas públicas; 

• Desenvolver pesquisas de ‘estudo de caso’ considerando o sucesso escolar de 

alunos com necessidades educacionais especiais, a fim de abordar novas 

discussões acerca das interações sociais, as práticas, as representações sociais 

e as significações dos processos de formação acadêmica para atuar numa 

perspectiva de sucesso e possibilidades da educação inclusiva. 

 

Não é tarefa fácil promover mudanças de concepções, idéias, valores e/ou 

representações. 

As dúvidas, o medo, as incertezas sempre se apresentaram como um problema 

para nós. E por vezes, buscamos as soluções para esses da forma que acreditamos ser 

melhor adaptável à realidade que nos cerca. E na maioria dos casos, por não sabermos 

como agir de forma diferente, acabamos reproduzindo ações que foram construídas e 

partilhadas ao longo dos tempos. 
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Espera-se que este trabalho venha contribuir para o desenvolvimento de ações 

inovadoras cujo papel do professor seja “fazer a diferença”, para que haja assim, uma 

evolução na sua maneira de fazer acontecer à aprendizagem nas suas salas de aula, de 

modo a reformular a sua atuação, conduta profissional e o pensar diante do processo 

educativo inclusivo.  

A ação do professor se modifica quando este possibilita um trabalho em clima de 

solidariedade: nas relações entre os alunos e com toda a comunidade escolar, e, 

especialmente, quando promove laços de amizade, cooperação e diálogo. 

Por fim, avalia-se que o professor é um agente transformador e que suas 

representações “fazem a diferença” no processo de desenvolvimento e de aprendizagem 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. Sobretudo, quando estas 

representações apresentam significações positivas para o processo inclusivo, pois, 

permitem delinear posturas e práticas pedagógicas pautadas no ‘respeito às diferenças’, 

‘nas possibilidades dos alunos’ e na ‘construção mútua de conhecimentos’ no cotidiano 

escolar.  

 O professor também se transforma quando se propõe a realizar tudo isso como 

fruto de um exercício diário de compartilhamento de seus deveres, desafios e sucessos. 
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APÊNDICE “A” 
Autorização para a realização da pesquisa de campo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apêndice 1 
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APÊNDICE “B” 
Ficha Perfil para levantamento dos dados gerais da escola e 

rotina dos participantes da pesquisa 

 

ROTEIRO 

 

 

Apresentação na portaria da escola solicitando um encontro com a direção para as 
apresentações pessoais/profissional e esclarecer os objetivos da pesquisa. Entrevistar um 
responsável pela escola para responder as perguntas abaixo: 

 

 

1)  Quantas turmas ao todo existem na escola com e qual é o quantitativo total de alunos? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Quais as turmas que possuem alunos com necessidades educacionais especiais e o que 
caracteriza essas necessidades? 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Quais são os professores das turmas inclusivas? 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Qual o dia e horário de coordenação desses professores? 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Quais os horários de início, lanche e término de cada turno (matutino e vespertino)? 

______________________________________________________________________________ 

 

6) Na escola possui algum tipo de serviço de apoio especializado para dar suporte aos 
alunos inclusos. Qual (is)? 

______________________________________________________________________________ 

 

7) Qual o telefone para contato com a escola? 

______________________________________________________________________________ 

 

8) Quais as possíveis datas de visitas para apresentação ao grupo de professores e dar 
início à aplicação dos instrumentos de pesquisa? 

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE “C” 
Questionário 

 

Caro professor, 

Estou realizando uma pesquisa sobre a inclusão escolar nas escolas públicas de Taguatinga/DF. 
A intenção desse trabalho é conhecer as circunstâncias que a educação numa perspectiva 
inclusiva vem acontecendo no âmbito das escolas públicas. 

Para aproximarmos desta realidade contamos com a sua colaboração e disponibilidade para 
realização desse estudo, respondendo as questões abaixo. 

Suas respostas servirão de base para o levantamento de dados dessa pesquisa e sua identidade 
será mantida no anonimato. 

Não é necessário colocar nome.  

 

Muito Obrigada! 

 

Marque um (X) em cada resposta afirmativa 

 

I - Identificação 

1. Sexo: 

(    ) Masculino   (    ) Feminino 

 

2. Faixa etária: 

(    ) entre 20 e 30 anos  (    ) entre 31 e 40 anos 

(    ) entre 41 e 50 anos  (    ) mais de 50 anos 

 

3. Situação funcional na SEEDF: 

(    ) efetivo   (    ) contrato temporário 

 

4. Formação acadêmica: 

(    ) Ensino Médio  (    ) Magistério  (    ) Superior incompleto 

(    ) Superior completo  (    ) Mestrado  (    ) Doutorado  (   ) Especialização 

 

 

II – Experiência Profissional 

5. Tempo de docência na instituição SEEDF: 

(    ) menos de 1 ano  (    ) 1 a 3 anos  (    ) 4 a 5 anos   

(    ) 5 a 7 anos   (    ) 7 a 10 anos (    ) 10 a 15 anos 

(    ) 15 a 20 anos  (    ) mais de 20 anos 
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6. Tempo de docência com alunos com necessidades educacionais especiais: 

(    ) menos de 1 ano  (    ) 1 a 3 anos  (    ) 4 a 5 anos 

(    ) 5 a 7 anos   (    ) 7 a 10 anos (    ) 10 a 15 anos 

(    ) mais de 15 anos 

 

7. Nível de ensino/série que atua: 

(    ) Ensino Fundamental/séries iniciais  ______________________________________________ 

(    ) Ensino Fundamental/séries finais  _______________________________________________ 

 

8. Quantos alunos com necessidades educacionais especiais têm na sala de aula em que 
você leciona? 

(    ) 1 aluno   (    ) 2 alunos  (    ) 3 ou mais alunos 

 

9. A sua turma, por ter aluno(s) incluso(s), recebe algum tipo de benefício ou auxílio? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

Caso afirmativo indique qual ou quais os tipos de benefícios ou apoio? 

(    ) sala adaptada  (    ) nº. reduzido de alunos 

(    ) professor auxiliar em sala (    ) adaptação curricular 

(    ) atendimento de alunos em sala de recurso ou apoio  

 

10. Quais os tipos de necessidades educacionais especiais caracterizam o(s) seu(s) 
aluno(s)? 

(    ) deficiência mental  (    ) deficiência auditiva 

(    ) deficiência física  (    ) condutas típicas 

(    ) deficiência visual  (    ) hiperatividade 

(    ) outros: _____________________________________________________________________ 

 

11. Há quanto tempo à escola em que você trabalha atende em turmas regular de ensino os 
alunos com necessidades educacionais especiais? 

(    ) 1 ano   (    ) 2 anos 

(    ) 3 anos a 5 anos  (    ) mais de 5 anos 

 

12. Você participou de algum tipo de capacitação para trabalhar com alunos com 
necessidades educacionais especiais? 

(    ) sim   (    ) não 

 

Caso a resposta seja afirmativa, indique qual ou quais os tipos de capacitação: 

(    ) Curso de curta duração (- 180h)   (    ) Curso de duração média (=/+ 180h) 

(    ) Seminários/Fórum/Congressos    (    ) Palestras 



 190

(    ) Especialização    (    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 

 

13. Enumere por prioridade (1 a 6) os fatores que você considera mais importante para 
preparar/ capacitar os professores para atuarem com os alunos com necessidades 
educacionais especiais? 

(    ) cursos em nível de pós-graduação em educação inclusiva 

(    ) cursos de carga horária de 180h com conteúdos mais teóricos e aprofundados sobre as 
deficiências 

(    ) cursos de carga horária de 180h somente a prática (preparação de materiais pedagógicos 
para os alunos especiais) 

(    ) palestras e cursos ministrados por especialistas 

(    ) cursos rápidos de 60 a 80h que envolvam a teoria e a prática 

(    ) outros: __________________________________________________________________ 

 

14. Você se considera preparado com conhecimentos adequados para atuar com os alunos 
com necessidades educacionais especiais? 

(    )  sim (    ) não (    ) em parte (    ) necessita melhorar 

 

15. É comum atitudes de discriminação e preconceito para com as pessoas com 
necessidades especiais. Você percebe esses tipos de atitudes na sua escola? 

(    ) sim (    ) não (    ) as vezes 

 

Caso você tenha percebido indique quais são os principais motivos dessas atitudes. Caso 
queira dê exemplos: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

16. Para você qual ou quais das alternativas melhor identifica o aluno com necessidades 
educacionais especiais? 

(    ) aluno com transtorno do déficit de atenção 

(    ) pessoa portadora de deficiência 

(    ) pessoas que apresentam limitações em algumas áreas e necessitam de estímulo e 
acompanhamento para desenvolverem o seu potencial 

(    ) possui algum distúrbio que necessita de medicação e de atendimento em escolas  
especializadas 

(    ) apresenta níveis de desenvolvimento anormal nas áreas do conhecimento e precisam de 
atendimento constante 

 

17. O que a presença do aluno com necessidades especiais em sala de aula acarreta para 
aos outros alunos? 

(    ) oportunidade de crescimento pessoal tanto para o aluno com necessidades especiais 
como para os demais alunos 
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(    ) atraso no conteúdo 

(    ) desestímulo 

(    ) melhoria na aprendizagem da turma como um todo 

(    ) dificuldade para aprender 

 

18. É viável a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais nas escolas 
de ensino regular? 

(    ) sim (    ) não (    ) em parte 

 

Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

19. Enquanto professora de aluno(s) com necessidades educacionais, quais os sentimentos 
mais freqüentes para você diante desse aluno. Enumere de 0 a 10 considerando os 
sentimentos que se manifestam de acordo com a intensidade.  

(    ) colaboração (    ) insegurança (    ) impotência 

(    ) medo  (    ) alegria  (    ) indiferença 

(    ) prazer  (    ) raiva  (    ) bem estar 

(    ) angústia  (    ) solidariedade 

 

20. Quando você escuta a expressão “aluno com necessidades educacionais especiais”, quais 
as palavras ou expressões que vêm à sua mente? Dê pelo menos 4 respostas.     

(    ) ___________________________________________________________________________ 

(    ) ___________________________________________________________________________ 

(    ) ___________________________________________________________________________ 

(    ) ___________________________________________________________________________ 

(    ) ___________________________________________________________________________ 

 

Agora enumere as questões acima por ordem de importância, nos parênteses à frente das 
palavras ou expressões. 

 

Obrigada pela participação! 
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APÊNDICE “D” 
Entrevistas Episódicas 

 

Roteiro 

 

Olá! (Bom dia ou Boa Tarde!), primeiramente gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite 
para participar desta pesquisa, concedendo-me esta entrevista. Muito obrigada. 

Quero lembrar que esta é uma das fases da pesquisa que venho desenvolvendo sobre o processo 
de inclusão escolar nas escolas públicas, portanto, as informações colhidas aqui, serão 
resguardadas e sua identidade ficará no anonimato, pois, os nomes usados serão fictícios. Será 
um bate papo podendo ter pausas e comentários se você desejar. OK! Relembrando que o 
objetivo dessa entrevista é analisar o processo de inclusão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais nas escolas públicas.    

Podemos começar! Gravando... 

 

1- Gostaria que você falasse quantos anos você tem de profissão e quantos deles são na 
Secretaria de Educação e em regência de Classe? 

2- Você poderia contar como escolheu essa profissão. O que te levou a ser professora? 

3-  Hoje em dia o professor enfrenta muitos desafios no cotidiano da escola. A inclusão 
escolar é considerada um deles. Você poderia falar um pouco sobre isso? 

4- Voltando um pouco no tempo, como foi o seu primeiro contato com as idéias de inclusão? 

5- A escola em que você trabalha é considerada uma escola inclusiva por ter alunos com 
necessidades educacionais e serviços de apoio especializado (Equipe de Atendimento e 
Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos). Para você o que essas mudanças 
significaram para caracterizar a escola como inclusiva? 

6- O que a inclusão escolar mudou em relação a sua atuação enquanto professora? 

7- Gostaria de saber em relação aos objetivos educacionais traçados para os seus alunos 
com necessidades educacionais, isto parte de você enquanto professora regente da turma 
ou é feito em parceria com a escola?   

8- Muitos são os fatores que caracterizam o aluno com necessidades educacionais 
especiais. Para você quem é esse aluno? 

9- Existem momentos em que a inclusão de alunos com necessidades educacionais causam 
preconceito, discriminação e/ou temor. Você já observou alguma dessas situações por 
parte de alunos, familiares e/ou o próprio grupo da escola? 

10- Você recebeu algum tipo de capacitação da Secretaria de Educação ou de outra 
instituição para atuar com alunos ‘especiais’?  

11-  Para você a inclusão escolar é viável? 

 
Muito obrigada! 
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APÊNDICE “E” 
Gráficos relativos ao Perfil das Escolas Pesquisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Quantidade de alunos com necessidades educacionais especiais em sala de 
aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Benefício ou auxílio recebido pelas turmas por ter aluno(s) incluso(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 – Tipos de benefício ou apoio. 
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APÊNDICE “F” 
Gráficos relativos à Caracterização dos Professores Participantes 

do Estudo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 - Situação funcional na SEE/DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Formação acadêmica. 
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Gráfico 21 – Faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Série em que atua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 – Nível de Ensino em que atua. 

 

 

 



 196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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ANEXO “A” 
Carta de Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


