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RESUMO 

 

Atualmente é cada vez mais recorrente a discussão sobre o oferecimento de uma educação de 

qualidade para todos os alunos, dentre eles, àqueles com necessidades educacionais especiais. A 

discussão se amplia com o reconhecimento de que não basta incluir tais alunos no ensino regular, 

mas principalmente proporcionar-lhes condições de aprendizagem e desenvolvimento. Essa 

demanda pressupõe mudanças tanto no sistema educacional quanto no cotidiano docente e essas 

mudanças se traduzem na complexidade das funções atribuídas aos professores e à escola. As 

novidades advindas com a perspectiva da educação inclusiva exigem a busca de novos modelos 

formativos para a atuação do docente que em meio a aflições e conflitos vão (re)construindo 

conhecimentos, saberes e fazeres na tentativa de diminuir o impacto causado pelas necessárias 

transformações. Foi nesse contexto que efetivamos esta pesquisa, com o intuito de investigar a 

representação social sobre educação inclusiva para os professores atuantes nas redes de ensino 

regular públicas de Cruzeiro do Sul/AC. Para nos aproximarmos de tal conteúdo simbólico 

elegemos o Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) como abordagem metodológica. 

Para tanto, se fez necessária a aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) com 

60 participantes, que nos forneceu o material da primeira etapa do procedimento metodológico 

adotado. A escolha dos participantes teve como critério atuarem com alunos com necessidades 

educacionais especiais e em instituições públicas de ensino. Posteriormente, aplicamos o PCM 

com 50 professores oriundos de curso de formação especializada na área da educação inclusiva – 

subgrupo 01 – e 30 professores, sem a mencionada formação – subgrupo 02. O material 

apreendido a partir dessa etapa passou por análises multidimensionais e de conteúdo para uma 

maior apropriação de suas dimensões simbólicas. Os resultados advindos da análise 

multidimensional evidenciam o objeto „educação inclusiva‟ para o subgrupo 01 a partir das 

facetas: discurso circulante, que envolve a nomeação de características que os docentes 

consideram necessárias a educação inclusiva; docente na prática inclusiva, que trata da relação 

entre fazer docente e aluno incluído e repercussões para o aluno, que apresenta os benefícios 

que a educação inclusiva proporciona ao aluno com necessidades educacionais especiais. Para o 

subgrupo 02, evidenciam-se as seguintes facetas: características do aluno incluído, que aborda 

o olhar docente sobre tal aluno; aspectos negativos, que se volta para a nomeação de empecilhos 

na efetivação de uma educação inclusiva e relação do docente com a educação inclusiva, que 

abrange elementos profissionais, afetivos e formativos. A análise de conteúdo revela quatro 

categorias: conceitos discordantes; concepção de educação inclusiva; dimensão do fazer 

docente inclusivo e dificuldades e resistências para realizar a inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular. Ambas as análises – multidimensional 

e de conteúdo – evidenciam a constituição de elementos de uma representação social de educação 

inclusiva envoltos em um amálgama entre as características desta e da integração escolar, 

concretizados na imagem do aluno „diferente‟. O campo representacional do objeto „educação 

inclusiva‟ associa-se notadamente com a representação social de aluno com necessidades 

educacionais especiais, denotando a deficiência/diferença, isso contribui para a dificuldade dos 

docentes tornarem concreto o que discursam sobre o fenômeno.  

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Formação Docente. Representações sociais. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays the discussion about providing a quality education for all students is more and more 

recurrent, including for those who have special educational necessities. The discussion increases 

regarding that it is not enough to include these students in the regular school, but also to provide 

conditions of learning and development. This requirement implies changes in the educational 

system, as well as in the teachers‟ everyday; and these changes manifest themselves through the 

complexity of the functions which are assigned to the teachers and the school. The news that are 

generated from the perspective of the inclusive education asks for new formative models for 

teacher‟s performance, once he tries to (re)build knowledge, knowings and doings among 

troubles and conflicts as a way to decrease the impact caused by the necessary transformations. 

This research approached this context in order to understand the social representation about the 

inclusive education from teachers who work in the regular public school system in the 

Municipality of Cruzeiro do Sul, State of Acre. To approach the symbolic content, we elected the 

Multiple Classification Procedure (MCP) as the methodological approach. For that, it was 

necessary to apply the Technique of Free-Association of Words (TFAW) to 60 participants what 

provided data to the first step of the chosen methodological procedure. The criterion of choice of 

the participants took into account if they dealt with student who has special educational 

necessities and with public schools. Later, we applied MCP to 50 teachers from specialized 

course in inclusive education – subgroup 01 – and 30 teachers who has no specialized formation 

– subgroup 02. The collected data from this step was examined through multidimensional and 

content analysis for a better understanding of their symbolic dimensions. The results from the 

multidimensional analysis showed that the subject „inclusive education‟ for subgroup 01 involved 

the following facets: circulating discourses that meant the naming of the characteristics that 

teachers think indispensable to inclusive education; teachers in relation to the inclusive 

practice that was focused on the relation between teaching and included student, and 

repercussion to the student that showed the advantages that the inclusive education provided to 

the student who has special educational necessities. Subgroup 02 dealt with the following facets: 

characteristics of the included student that approached teachers‟ view on this student; negative 

aspects that regarded the naming of the obstacles in the achievement of inclusive education; and 

teacher‟s relations to the inclusive education that approach professional, affective, and 

formative elements. The content analysis revealed four categories: disagreeing concepts; 

conception of inclusive education; dimension of the teacher‟s inclusive doing, and difficulties 

and resistance to carry out the inclusion of a student who has special educational necessities 

in the regularschool. Both analyses – multidimensional and content one – showed that the 

constitution of elements in a social representation of inclusive education was a mixture formed by 

the characteristics of this sort of education and the school integration, materialized on the figure 

of the „different‟ student. The representational field of the subject „inclusive education‟ was 

associated to the social representation of the student who has special educational necessities, 

making clear the deficiency/ difference, and causing the difficulty of the teachers in achieving 

what they say about the phenomenon.  

      

Keywords: Inclusive Education. Social Representation. Teacher Formation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Rio dos Jacarés é o significado de “Aquiri”, palavra indígena que deu origem ao nome 

Acre. Os apurinãs, habitantes da região foram aos poucos perdendo espaço para imigrantes 

nordestinos arregimentados por donos de seringais para trabalhar na extração do látex, em busca 

do “ouro branco”, possibilidade de riqueza, numa terra selvagem e distante da civilização das 

grandes cidades. Devido aos altos preços da borracha no mercado internacional, as aberturas de 

seringais foram avançando pelas vias hidrográficas do estado, dentre elas, o rio que empresta o 

nome ao estado – rio Acre –, além do Alto-Purus e do Alto-Juruá, também de grande importância 

regional. Isso, pelos idos de 1877, permitiu o aumento da população de brancos em cerca de 

quatro vezes em um ano. Certamente o significado do seu nome reproduz a “brabeza” do povo do 

Acre. “Brabo” no sentido de valente, destemido, lutador que busca e vence as asperezas de um 

lugar marcado por ausências significativas e que por outro lado valoriza o espaço, a terra que o 

alimenta e o torna singular nesse imenso país.  

Hoje, o município mais populoso da região do Vale do Juruá é Cruzeiro do Sul, com 86. 

725 habitantes
1
, acessível por terra pela BR 364, apenas nos meses do verão amazônico que 

compreende o período de junho a agosto. Nos demais meses a população fica a depender das 

cheias e vazantes dos rios ou de táxi aéreo para se locomover até a capital, Rio Branco (distante 

648 km) ou outros estados. Faz limite ao norte com o Estado do Amazonas, ao sul com o 

Município de Porto Walter, ao leste com o Município de Tarauacá e a oeste com os Municípios 

de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e com a República do Peru.
2
  

Essa brevíssima explanação serve ao propósito de localizar geograficamente o lugar de 

onde falamos, no qual se esboçou o objeto desse estudo e de onde vêm os colaboradores, que 

contribuíram para a reflexão que aqui se apresenta. 

Nesse cenário, a recordação do início de nossa atuação profissional remete a fatos e 

vivências que foram se enlaçando ao longo da constituição de nossa história, evidenciando 

escolhas que hoje nos permite buscar na memória experiências que nos fazem reviver os 

caminhos trilhados rumo à atuação docente. No retorno a esse passado, selecionamos alguns 

acontecimentos que fazem correspondência com nosso presente.  

                                                
1 Fonte: IBGE 2006. 
2 Fonte: www.ac.gov.br 



              15 

 

 

 Iniciamos esse regressar com a imagem da simplicidade da cidade pequena que impunha 

os limites de uma educação restrita de opções àqueles que sonhavam com vôos mais altos. 

Oriunda de uma família com poucas instrução e condição financeira, o nosso acesso à educação 

formal se deu contrapondo-se a cultura local de colocar as crianças para ajudar na lida do roçado 

e afazeres domésticos. As dificuldades físicas que se impunham até a chegada da escola, como o 

subir e descer das ladeiras, as caminhadas de horas infindáveis no “pino do meio dia” ou os dias 

chuvosos com a lama pegajosa de barro vermelho a escorrer pelas pernas, eram derrotadas 

mediante o discurso familiar da necessidade do diploma para “vencer na vida”.  A escola era vista 

como a fonte proporcionadora da aquisição da leitura e escrita necessárias para obtenção de um 

emprego que não deixasse as mãos calejadas e a coluna “desviada”. 

 A conclusão do ensino fundamental sinalizou a preocupação familiar de definição da 

profissão dos filhos. A cidade interiorana oferecia apenas uma escola pública com ensino médio, 

sendo oferecidos os cursos de magistério e técnico em contabilidade. Sendo este último tão 

distante de qualquer perspectiva futura, devido a restrição de atuação numa cidade tão pequena, o 

magistério se delineava desde cedo como a melhor opção. O desejo de ingressar na Escola 

Técnica aviva na memória a noite de insônia, tão grande era a ansiedade de iniciar os estudos que 

nos habilitariam a ser professora. As greves e falta de professores dificultaram o curso.  Porém, o 

primeiro contato com uma sala com alunos, requisito da disciplina do estágio supervisionado, nos 

mostrou a veracidade da nossa limitação e necessidade de buscar mais. Com essa certeza 

concluímos o curso de magistério. Este, respondia à demanda imediata, mas sentíamos a 

necessidade de nos movimentar em outros espaços. A própria falta de oportunidade na cidade 

impulsionava para a continuidade dos estudos, no entanto, para alguns, o contentamento com o 

que já se tinha adquirido era o caminho mais comum naquele município na década de 1990, uma 

vez que a conclusão do ensino médio se caracterizava como terminalidade dos estudos para 

famílias de baixa renda.  

 Contrapondo o costume local e após muitas horas, dias e noites dedicados aos estudos, 

ingressamos na Universidade Federal do Acre (UFAC) – Campus de Cruzeiro do Sul – evento 

que marca um período de efervescência ao nos proporcionar contatos teóricos mais consistentes 

através do Curso de Pedagogia. Confirmava-se ali a profissão a ser exercida. A experiência 

profissional veio com o término do curso por meio de indicação, realizada por alguns professores 

da universidade junto à Coordenação Estadual de Educação do Estado do Acre, para assumir o 
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chamado contrato provisório
3
 em uma escola de ensino médio – a mesma na qual havíamos feito 

o curso de magistério. Passamos, então, de aluna à professora. 

 A experiência em sala de aula se revelava a cada dia. Às vezes com fascínio, outras vezes 

com angústias, permitindo-nos possibilidades de amadurecimento e de reflexões. A 

fundamentação adquirida no Curso de Pedagogia era testada todos os dias, o que nos estimulava 

cada vez mais ao estudo e à pesquisa. Mais tarde, a idéia de uma especialização em 

Psicopedagogia veio a ampliar o desejo que sentíamos de construção de novos saberes. Porém, a 

limitação do curso oferecido – desde a organização, as ementas, até a própria condução das 

disciplinas – enfraqueceu nossas aspirações. 

 A espera por um concurso para professora efetiva se tornava mais aflita à medida que o 

contrato como provisório estadual ia sendo renovado. Com isso, a possibilidade de ser professora 

substituta na Universidade Federal do Acre (UFAC) – Campus de Cruzeiro do Sul –, delineou-se 

como um momento de definição de novos percursos e novos desafios. A aprovação no concurso 

se mostrou como um encontro de novas possibilidades e definições profissionais. A partir disso, 

os convites para ministrar cursos de capacitação pelas cidades circunvizinhas foram aumentando. 

Concomitantemente, deu-se nossa aprovação no concurso público municipal, culminando com a 

atuação em escolas dessa rede.  

A experiência que fomos acumulando, como professora formadora em cursos de 

licenciatura, cursos de magistério e programas de capacitação docente, além da atuação como 

professora do ensino fundamental, nos despertou preocupações em relação à formação de 

professores, especialmente, sobre a formação daqueles atuantes em turmas inclusivas
4
. 

Independente do lugar em que estávamos percebíamos a angústia dos professores-alunos
5
 em 

espaços de formação, demonstrando um total despreparo em lidar com a temática da educação 

inclusiva
6
 e principalmente com os alunos com necessidades educacionais especiais. Isso se 

                                                
3 Caracterizava-se como um contrato de um ano. Conforme o trabalho desenvolvido, seria renovado ou não no ano 

seguinte. 
4 O termo “turmas inclusivas”, utilizado ao longo deste trabalho, refere-se às turmas regulares do Ensino 
Fundamental que possuem alunos com necessidades educacionais especiais. De igual modo, ao nos referirmos aos 

docentes nelas atuantes – colaboradores da presente pesquisa –, os trataremos por “docentes inclusivos”. Esses 

termos são usados tanto pelos formadores como pelos professores-alunos desta região.  
5 Professores atuantes em instituições regulares de ensino que se encontram em processo de formação acadêmica 

superior inicial. 
6
 Carvalho (2007a) define educação inclusiva como um processo contínuo, dialético e complexo que diz respeito a 

qualquer aluno que, por direito de cidadania, deve freqüentar escolas de boa qualidade, onde aprenda a aprender, a 

fazer, a ser e onde participe, ativamente. Nesse trabalho, adotamos a definição da autora, mas ao tratarmos da 



              17 

 

 

manifestava nas discussões e estudos, nos quais essa temática era um assunto que causava 

indignação, medo e repulsa. A responsabilidade parecia recair sobre outros, como filantropia e 

governo, no entanto esses professores-alunos já se apresentavam em seu cotidiano como docentes 

inclusivos. O que isso manifestava? Como esses professores se confrontavam com a 

diferença/deficiência que esses alunos evidenciavam? Que conteúdos, afetivo-cognitivos, se 

mobilizavam nesse confronto? Estariam esses alunos-professores passando por um momento de 

crise? A tentativa de responder a essas indagações figurou uma nova etapa de buscas em nossa 

trajetória, culminando com a aprovação na seleção de mestrado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN – e, meses depois, na admissão na Universidade Federal do Acre 

(UFAC) – Campus de Cruzeiro do Sul – por meio de concurso público para o cargo de professora 

efetiva do Curso de Pedagogia.  

Nesse contexto, definia-se a trajetória de nossa atuação como pesquisadora e profissional 

acadêmica, posto que paralelo às discussões realizadas pelo grupo de estudo do mestrado, 

ouvíamos os reclamos e estranhamentos dos professores-alunos vinculados à universidade na 

qual passamos a atuar, em especial, no que se refere à educação inclusiva. Essa realidade se 

configurava devido às duas funções que então passamos a assumir: o cumprimento dos créditos 

necessários à efetivação do mestrado em Natal/RN e as viagens para o município de Cruzeiro do 

Sul/AC, a fim de exercer nossas atividades como professora em estágio probatório. 

Nesse percurso profissional e em virtude da pesquisa ora delineada, centramos nossa 

atenção no trato com a educação inclusiva, o que nos permitia perceber uma verdadeira rejeição 

ao assunto por parte dos professores-alunos, embora a realidade educacional do município se 

mostrasse, na prática, imersa nesse cenário. Todas as escolas regulares, fossem elas municipais 

ou estaduais, possuíam em suas salas de aula alunos com necessidades educacionais especiais
7
. O 

                                                                                                                                                        
educação inclusiva nos restringimos a apenas um viés dessa complexidade abarcada pelo termo. A abordaremos 

enquanto voltada a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular. 
 
7 Nesse trabalho dissertativo utilizaremos a expressão „alunos com necessidades educacionais especiais‟ para nos 

referirmos às crianças e jovens cujas necessidades refletem em dificuldades para aprender ou, ao contrário, em uma 

elevada capacidade de aprendizagem. Está associada, portanto, a dificuldades de aprendizagem, não necessariamente 

vinculadas a deficiência(s). Trata-se de um leque de manifestações, de natureza orgânica ou não, de caráter 

temporário ou permanente, cujas conseqüências incidem no processo educacional. As necessidades educacionais 

especiais são caracterizadas como manifestações decorrentes de dificuldades de aprendizagem, de limitações no 

processo de desenvolvimento com comprometimento do desempenho escolar, de dificuldades de comunicação e 

sinalização, de altas habilidades ou superdotação (CNE/CEB, Resolução nº 2/2001). Ressaltamos que em Cruzeiro 

do Sul encontram-se nas salas do ensino regular alunos com deficiências, síndromes, condutas típicas e altas 

habilidades. Portanto, entre tantos termos usados na referência ao aluno incluído, consideramos que a abrangência da 
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que isso significava? Por que então os professores-alunos demonstravam repulsa em discutir o 

assunto? Havia verdadeiramente o delineamento de uma crise nas acepções desses professores 

em formação? 

 “Não dá para falar de educação sem falar em crise primeiro.” A frase proferida pelo 

professor Carlos Skliar no “II Congresso Internacional Diálogos sobre Diálogos”, realizado em 

Niterói/RJ (2008), nos faz pensar nas várias „crises‟ atuais, capitaneadas pela educação brasileira, 

dentre elas, a educação inclusiva. Esta pode ser entendida como uma reestruturação da escola, 

voltada para o atendimento de todos os que dela precisam, indistintamente. Isso se faz 

presentificado através de leis, políticas e discursos. Mas, o que dizer sobre os docentes? Os 

alunos? As relações estabelecidas? 

As mudanças em curso, proporcionadas pela proposta da educação inclusiva, carreiam 

também sentimentos, incertezas e desconfianças nessa reconfiguração de espaços ocupados por 

aqueles que estão atrelados ao processo de instituição de uma escola plural, voltada para o 

atendimento da diversidade. A „crise‟ se manifesta no momento em que os professores constatam 

que, diante da implantação da educação inclusiva, precisarão modificar suas práticas e posturas 

no cotidiano escolar, uma vez que diante dos saberes já dominados, sentem-se limitados e 

impossibilitados de conduzir o fazer docente com a mesma maestria e certeza de antes. Mais 

ainda, precisarão se confrontar com valores e concepções enraizados sobre diferença, deficiência, 

deficiente e aprendizagem. 

Podemos então dizer que vivemos um momento de transição em virtude da exigência de 

mudança delineada pela proposta de educação inclusiva. Nesse processo, novos contornos são 

definidos para a prática docente. Faz-se mister uma ressignificação de posturas, de olhares, de 

propostas pedagógicas. Exige-se uma desfamiliarização de paradigmas já consolidados numa 

visão de mundo linear, guiados pela perspectiva da homogeneização, da igualdade, da 

normalização. Propõe-se o abandono à segurança do que se tinha como cenário “ideal” de ensino 

e aprendizagem e um mergulho na incerteza de um novo fazer: inseguro, inconstante, porém 

necessário.  

Diante desse contexto de transformações e do interesse que nos toma em relação à 

temática ora tratada, encontramos na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) 

                                                                                                                                                        
expressão “aluno com necessidades educacionais especiais” melhor representa a realidade das salas inclusivas 

presentes no mencionado município. 
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um aporte que nos conduzirá ao encontro das concepções apresentadas por docentes inclusivos de 

Cruzeiro do Sul/AC a respeito da educação inclusiva. Acreditamos que a investigação sobre a 

existência de uma representação social de educação inclusiva nos proporcionará a descoberta de 

como esses profissionais se posicionam em relação a esse cenário, de como o concebem e de 

como se percebem em meio a ele.  

Nesse momento, torna-se importante elucidarmos que a Teoria das Representações 

Sociais, surge em 1961, com a obra de Moscovici La psycanalyse, son image et son public, 

traduzida no Brasil com o título de Representação Social da Psicanálise. Neste trabalho, o autor 

procura entender como o saber científico é compreendido e arraigado na consciência de 

indivíduos e grupos leigos. A partir dessa obra seminal torna-se possível afirmar que a proposta 

básica do estudo das representações sociais é compreender como ocorre o processo de construção 

da realidade.  

Santos (2005) esclarece que a expressão representações sociais diz respeito ao 

conhecimento produzido no senso comum. No entanto, não é qualquer conhecimento, mas aquele 

que é “compartilhado, articulado, que se constitui em uma teoria leiga a respeito de determinados 

objetos sociais” (p. 21). A autora acrescenta que falar então, na Teoria das Representações 

Sociais, é fazer referência a um conhecimento científico, um modelo teórico que tem como 

finalidade “compreender e explicar a construção desse conhecimento leigo, dessas teorias do 

senso comum” (Idem, ibidem). Assim, a teoria das representações sociais objetiva estudar o 

fenômeno das representações sociais. 

Moscovici (1978) ao elucidar detalhes da teoria explica porque se constroem 

representações sociais, evidenciando dois processos como sendo principais: ancoragem – é a 

transformação do estranho e desconhecido em algo conhecido e familiar, através da inserção de 

características do objeto novo aos arquétipos preexistentes na memória; e objetivação – é o 

processo através do qual se torna concreto o que era abstrato. É a transformação de conceitos em 

imagens. A partir dessas conceituações podemos dizer que as representações sociais operam 

como guias, fornecendo às pessoas elementos para que possam, diante da realidade, interpretá-la, 

organizá-la e se posicionar, definindo ações nas interações dos indivíduos ou grupos com os 

fenômenos a sua volta.  

Sendo, pois, as representações sociais entendidas como conhecimentos sociais com uma 

orientação prática de situar o indivíduo no mundo para que possa dominá-lo, os conhecimentos 
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científicos são familiarizados a partir do conhecimento já existente, essa é uma forma de evitar a 

colisão ou ameaças à realidade em que estão imersos os indivíduos. 

Segundo Moscovici (1978) o caráter „social‟ das representações se caracteriza por surgir 

em meio às conversas e discussões do cotidiano; por ser compartilhada em um grupo, flui, já que 

as pessoas compreendem umas às outras; e por fim, por determinar as distinções entre os grupos, 

impondo-lhes limites. O autor finaliza, explicando que em sua concepção, a representação é 

„social‟ porque é uma “modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração 

de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (p. 26).   

Jodelet (2001) contribui para essa reflexão ao afirmar que as representações sociais 

envolvem a pertença social dos indivíduos, indo desde as implicações afetivas e normativas, até 

as experiências, modelos de condutas e pensamentos que são transmitidos pela comunicação 

social, regendo as relações das pessoas com o mundo e com os outros, orientando e organizando 

as condutas sociais.  

Diante dessas considerações, concordamos com Gilly (2001, p. 321), quando afirma que o 

campo educacional é privilegiado para observarmos “[...] como as representações sociais se 

constroem, evoluem e se transformam no interior de grupos sociais e para elucidar o papel dessas 

construções nas relações desses grupos com o objeto de sua representação”. Desse modo, 

podemos dizer que as representações sociais proporcionam um novo caminho para a explicação 

de mecanismos pelos quais fatores sociais atuam sobre o âmbito educacional e seus resultados, 

favorecendo uma análise minuciosa dessa relação. Torna-se, pois, um instrumento de grande 

utilidade para compreender o que ocorre no interior da escola e das interações educativas.  

Assim sendo, com o auxílio da teoria das representações sociais, é possível desenvolver 

um estudo que possa verificar como os docentes participantes dessa pesquisa, imersos em 

transformações educacionais significativas com o advento da educação inclusiva, se comportam 

em relação ao objeto proposto. Consideramos estar no estudo da “Representação Social Sobre 

Educação Inclusiva” a contribuição ao processo de diagnóstico das necessidades docentes em 

relação à educação inclusiva, pois, nos permite um mergulho nos sentidos, imagens e 

informações que norteiam as relações dos professores com esse fenômeno. É uma busca por 

explicações, superações de certezas e verdades absolutas. 

Importante frisar que as representações sociais são se constroem, especialmente em 

momentos de crise e de enfrentamento com o atípico, quando o grupo busca interpretar o que está 
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em curso, para que possa se reorganizar e desenvolver estratégias de condução da situação 

(Jodelet, 2001). Isso significa que o contexto apresentado é favorável para um estudo que visa 

compreender como os professores se informam e se instrumentalizam diante desse novo cenário 

de atuação propiciado pela educação inclusiva. 

 Mediante essas afirmações, alguns questionamentos se colocam como necessários para 

uma melhor definição do percurso investigativo a que nos dispomos a enveredar. São eles: existe 

representação social de educação inclusiva para os docentes inclusivos do município de Cruzeiro 

do Sul/AC? Havendo a representação social de educação inclusiva, esses docentes a associam a 

outras? Quais? Qual a interferência de tais representações sociais na atuação desses professores 

frente ao aluno incluído? Ocorrem relações de diferença ou semelhança nas compreensões sobre 

educação inclusiva apresentadas por professores que possuem formação específica para a atuação 

em turmas inclusivas e aqueles que não possuem essa formação?  

Na tentativa de responder a essas indagações foi-se delineando o objeto de estudo a que 

nos voltamos: Representação Social sobre educação inclusiva dos professores de Cruzeiro do 

Sul/AC. Nesse intuito, elegemos como objetivo geral investigar qual seria a representação 

social de educação inclusiva para os professores inclusivos atuantes nas instituições 

regulares de educação de Cruzeiro do Sul/AC; e como objetivos específicos: averiguar a 

existência de representação social sobre educação inclusiva para os professores inclusivos 

atuantes nas escolas regulares e instituições especializadas da rede pública de Cruzeiro do 

Sul/AC; identificar a repercussão de tais representações sociais na atuação junto ao aluno 

incluído; compreender a visão dos docentes inclusivos sobre a educação inclusiva; 

identificar as relações de diferença ou semelhança nas concepções sobre educação inclusiva 

apresentadas pelos professores considerando sua participação/ausência em cursos de 

capacitação inclusiva. 

Seguindo esse percurso de estudo, o presente documento encontra-se organizado em seis 

partes: o contexto introdutório ora apresentado, quatro capítulos que se remetem ao 

desenvolvimento e aos alcances da pesquisa realizada e, por fim, as considerações a que 

chegamos ao término de nossa investigação. 

No primeiro capítulo, esclarecemos quem são os participantes da pesquisa e quais os 

procedimentos empregados na investigação, tanto metodológico quanto de análise. Fazemos uma 

descrição e discutimos a pertinência da escolha destes na relação com o objeto de estudo. Para 
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tanto, nos fundamentamos teoricamente em autores como Roazzi (1995), Buschini (2005), Bilsky 

(2006), Abric (1998), Bardin (1977) e Franco (2007), que apresentam abordagens relevantes 

sobre a temática. Além disso, apresentamos as primeiras aproximações de análise obtidas a partir 

da Técnica de Associação Livre de Palavras. Essa análise inicial se caracteriza com um caráter 

especulativo resultando no levantamento de hipóteses que foram aprofundadas ao longo de todo o 

trabalho. 

No segundo capítulo apresentamos a análise multidimensional. Através das classificações 

livres e dirigidas verificamos as representações sociais sobre educação inclusiva e sobre o aluno 

com necessidades educacionais especiais, como os professores se relacionam com o fenômeno e 

quais os aspectos que consideram negativos dessa relação. Para essa construção utilizamos 

autores como Sassaki (2005), Nóbrega (2007), Carvalho (2007a; 2007b; 2008), Ribas (2007), 

Moscovici (2003), Ribeiro (2003), Jannuzzi (2006), Martins (1999), Goffman (1982), Mitler 

(2003) e Mantoan (2008), cujas reflexões nos possibilitaram um diálogo com os dados 

analisados. 

No decorrer do mencionado capítulo, citamos alguns resultados de pesquisas que se 

voltaram para o estudo da educação inclusiva como Assunção (1996), Camelo (1999), Godoy 

(2002), Oliveira (2004), Junkes (2006) e Janes (2008), cujos trabalhos retratam posicionamentos 

essenciais para a compreensão do fenômeno abordado. 

 No terceiro capítulo assinalamos as representações sociais de aluno incluído, manifestada 

pelos professores participantes. Dividido em duas seções, primeiramente apresentamos uma 

reflexão sobre “o outro” e as dificuldades de conviver com as diferenças. Isso nos dá o mote 

desencadeador para pensarmos os conceitos discordantes manifestados nas falas quando se 

referem ao aluno com necessidades educacionais especiais: igualdade/diferença, normal/anormal, 

inclusão/exclusão. Nesta realização nos embasamos em documentos como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, a Resolução Nº 02/2001, e o Decreto 3298/99. O 

aparato legal voltado para o aluno com necessidades educacionais especiais, nos permitiu 

desencadear a reflexão sobre alteridade.  

Numa segunda seção refletimos então sobre os sentidos atribuídos a deficiência/diferença, 

em seguida apresentamos uma retrospectiva histórica com o intuito de esclarecermos a 

construção da representação social que daí emerge. Para a concretização disso, recorremos a 
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Arruda (1998), Wagner (1998), Jodelet (1998; 2001), Ribeiro (2003), Tomasini (2003), Skliar 

(2003), Moscovici (2003), Mazzotta (2001), Jannuzzi (2006) e Carvalho (2007a).  

Sobre a concepção de educação inclusiva como inserção do aluno no espaço da escola 

regular, como uma possibilidade de integração, socialização e participação social, ou ainda como 

uma tarefa de amor é o que versa o quarto capítulo. Para aprofundamento dessas análises 

utilizamos autores como Staimback e Staimback (1999), Sassaki (2006), Carvalho (2007a), 

Mantoan (2003a; 2003b), (Mitler, 2003) e Ross (2003). Neste capítulo, discutimos ainda as 

dificuldades apontadas na condução do fazer docente inclusivo e a resistência a este, como uma 

função das representações sociais. Para tanto, nos fundamentamos em Bauer (1994), Abric 

(1998), Andrade (2003), Moscovici (2003) e Jodelet (2001). Além disso, refletimos sobre as 

implicações da formação docente quando pensamos a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular. Buscando para isso, auxílio em Nóvoa (1992; 1995; 

1999), Freire (1998), Schon (2000), Charlot (2000), Mizukami (2002), Tardif (2002), Contreras 

(2003), Bicudo (2003), Pimenta (2005) e Caldeira e Azzi (2006).  

 Por fim, em nossas considerações finais, enfatizamos a contribuição da Teoria das 

Representações Sociais e apontamos as aproximações e constatações que nos foram possíveis 

realizar.  
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CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA: TRILHANDO OS PRIMEIROS PERCURSOS 

 

 

 

 

 

 

[...] 

No meio do caminho pode ter uma pedra 

Mas no meio dessa pedra pode ter um caminho 

A pedra no caminho pode ser um diamante 

Pode ser que ela me atrase, pode ser que eu me adiante 

Toda pedra pode ser um diamante. 

 (Gabriel O Pensador) 
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1.1 – TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

 

  O desvelamento da representação social sobre educação inclusiva que nos propomos 

investigar deu-se em meio a um contexto caracterizado por mudanças de paradigma e de 

mentalidade. A sociedade vive hoje o dilema entre manter a modalidade de educação especial 

como espaço majoritário para a escolarização dos alunos com necessidades educacionais 

especiais ou aceitar e contribuir para que de fato as escolas regulares sejam o ambiente promissor 

do estabelecimento de uma nova perspectiva de educação que vise o atendimento às 

singularidades de todo os alunos. 

A educação inclusiva traz, então, uma mudança de foco, centrado não mais nas 

deficiências ou síndromes, mas no aluno e no seu sucesso. Certamente esse movimento implica 

em mudanças, transformações de atitudes, reflexões sobre o fazer docente. Nesse contexto, as 

pessoas que vivenciam tal fenômeno constroem soluções e discursos sobre o tema, numa 

tentativa de se autoautorizarem a abordá-lo.  

Isso implica dizer que os docentes inclusivos, participantes desta pesquisa, estão em uma 

busca contínua de negociações e trocas, presentificadas no universo da educação inclusiva, como 

uma forma de se instrumentalizar para o convívio em sociedade. Assim, ao analisarmos o 

fenômeno das representações sociais como uma construção que faz parte do nosso cotidiano, 

torna-se possível pensar como Jodelet (2001), quando enfatiza que o homem como ser social 

precisa ajustar-se ao mundo em que vive, sobretudo para adequar-se a ele no que se refere à 

sobrevivência e ao comportamento.  

Dessa forma, mostra-se fundamental adotar na investigação um aporte metodológico que 

valorize e considere a complexidade dos dados coletados, favorecendo a combinação de 

estratégias que se complementem e enriqueçam a investigação sobre o estudado.  

Assim, concordamos também com a idéia de que numa pesquisa científica, tão importante 

quanto a definição do objeto é a escolha dos procedimentos metodológicos e dos colaboradores 

com os quais se processará a investigação. Nesse sentido, as pessoas
8
 participantes desta pesquisa 

são aquelas que lecionam no Ensino Fundamental regular em escolas públicas e em instituições 

                                                
8 O termo pessoa é utilizado por Spink e Medrado (2004) em contraposição às dicotomias que ocorrem entre os pares 
sujeito-objeto,  indivíduo-sociedade. A autora busca, com isso, enfatizar a dialogia em vez de privilegiar a 

individualidade ou a condição de sujeito. 
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de ensino especializado – APAE e Escola Especial Alfredo Nuss – do município de Cruzeiro do 

Sul/AC. Para a realização da pesquisa junto a esses participantes atuamos em dezenove (19) 

estabelecimentos educacionais com turmas inclusivas. Os profissionais foram divididos em dois 

grupos distintos: um de professores que têm a graduação em pedagogia e outro dos docentes que, 

além da mencionada graduação, tenham participado dos cursos de formação inclusiva ofertados 

pelos governos estadual e federal.  

De acordo com Madeira (2005), o desenvolvimento de uma pesquisa exige a utilização de 

procedimentos que favoreçam a aproximação com o objeto que se deseja abordar, para a autora, 

 

 

[...] a definição dos caminhos de uma pesquisa e a escolha de suas estratégias 

não são movimentos aleatórios ou neutros, nem tão pouco opções apriorísticas. 

Exigem coerência com a teoria e pertinência aos pressupostos da mesma, tais 

como são delimitados pelo pesquisador como garantia de consistência à própria 
investigação (MADEIRA, p. 459). 

 

 
 

Tal afirmação se coaduna com a colocação de Arruda (2005), ao dizer que não basta 

apenas uma perfeita aplicação dos instrumentos e interpretação sistemática dos dados para que a 

pesquisa atinja resultados satisfatórios, sendo necessário, sobretudo, que se mantenha uma 

abertura significativa para a ponderação de novos elementos e insumos favoráveis à interpretação 

do fenômeno. Desse modo, o ingresso no universo simbólico dos participantes sobre os 

significados e sentidos que atribuem à educação inclusiva requer a adoção de um procedimento 

metodológico que não seja apenas descritivo, mas que vá além, possibilitando uma elucidação 

expressiva dos dados coletados.  

É tomando por base essas ponderações que nos lançamos ao desenvolvimento da presente 

investigação. Para tanto, consideramos inicialmente que as representações constituídas no 

cotidiano desses professores, apresentam como base o modo como classificam e categorizam a 

realidade que os cerca, o que nos impulsiona a uma atenção primordial nessas construções e, 

sobretudo, à escolha de um procedimento que oportunize uma sistemática compreensão das 

mesmas. Nesse intento, optamos pelo uso do Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) 

(ROAZZI, 1995), como abordagem metodológica correspondente ao alcance de nossas 

aspirações, conforme se mostrará melhor explicitado no decorrer deste texto. 
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Não obstante, a realização do procedimento adotado necessita ainda de uma etapa anterior 

a sua concretização, através da qual são coletadas as palavras que lhe servirão de base. Essa etapa 

refere-se à Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP)
9
, cuja definição compreende o item 

a seguir. 

 

 

 

1.1.1 – TALP: elemento básico nesse percurso 

 

 

A TALP consiste em uma técnica que permite aos sujeitos falarem espontânea e 

livremente a partir de um termo indutor, conduzindo à “livre associação de ideias”. Ou seja, 

pronunciamos um determinado estímulo – vocábulo ou expressão – para o entrevistado e 

solicitamos que ele expresse três palavras, que lhe venham à mente, diante do exposto. Na 

sequência, o participante deverá destacar, dentre as palavras citadas, aquela de maior importância 

em relação ao estímulo e, em seguida, justificar sua escolha, além de comentar, também, as 

demais colocações. 

Por essas características de espontaneidade e liberdade vivenciadas na expressão, essa 

técnica traz à tona o universo semântico do objeto, permitindo-nos acessar os elementos latentes 

que seriam ignorados ou mascarados em outras produções discursivas (Abric, 1998). Em virtude 

do universo semântico que se evidencia através dessa evocação, as palavras dela resultantes são 

organizadas de acordo com os significados e sentidos que lhes foram atribuídos pelos 

participantes e agrupadas seguindo as similitudes encontradas. Esses agrupamentos são definidos 

como campos semânticos.     

No caso específico de nossa pesquisa, a aplicação dessa técnica deu-se com um total de 

sessenta participantes, cumprindo uma divisão em dois subgrupos distintos, como pode ser 

observado na tabela 1.  

 

                                                
9 A Associação Livre de Palavras é um procedimento metodológico desenvolvido por Abric (1998) e consta de um 

Teste em que os participantes mencionam, ordenam e justificam um determinado número de palavras citadas a partir 

de um termo indutor ou palavra-estímulo, cujos resultados são computados no contexto geral da pesquisa. Na 

presente realização, optamos pelo termo „Técnica‟ ao invés de „Teste‟ porque, apesar de desenvolvermos passos 
semelhantes à configuração definida pelo autor, os resultados obtidos servem apenas como base para a efetivação do 

PCM, que consiste no procedimento principal.  
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Subgrupos Participantes    N
º 
de professores 

01 Professores com curso 

de formação inclusiva 

40 

(Rede Estadual) 

02 Professores sem curso 

de formação inclusiva  

20 

(Rede Municipal) 

                         

Tabela 01 – Distribuição do universo de participantes na TALP 

 

 

 

Considerando o intuito da pesquisa, voltado à atuação em instituições públicas de ensino 

existentes no município de Cruzeiro do Sul/AC e com docentes inclusivos, optamos por trabalhar 

com professores tanto da rede municipal quanto estadual e, nesta, destacamos um número maior 

de participantes devido à existência de alguns profissionais atuantes como professores 

itinerantes
10

, não existentes nas instituições municipais.  

Cabe-nos colocar que a opção por dividir as pessoas participantes dessa pesquisa em dois 

subgrupos – professores com cursos de formação inclusiva e outros sem essa formação – define-

se pela necessidade de observarmos as maneiras como um e outro percebem e se posicionam 

diante do estímulo apresentado, cujas comparações podem nos apontar as primeiras relações de 

semelhança e/ou diferença de concepção em virtude dessa realidade formativa. 

Outras características desses participantes podem ser verificadas na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                
10 O professor itinerante é aquele lotado no setor de educação especial da Secretaria Estadual de Educação que presta 
assistência e acompanhamento às escolas que possuem turmas inclusivas. Nesta etapa, atuamos com vinte desses 

profissionais. 
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IDADE 

 

GÊNERO 
 

 

TOTAL 
 

Masculino 

 

Feminino 

21 aos 30 anos 01 14 15 

31 aos 40 anos 02 32 34 

41 aos 50 anos 01 09 10 

Acima de 50 anos - 01 01 

TOTAL 04 56 60 
 

FORMAÇÃO 

 
 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 
 

Ensino Médio (Magistério) 03 

Curso de Pedagogia Incompleto 05 

Curso de Pedagogia Completo 36 

Outras Licenciaturas Incompletas 05 

Outras Licenciaturas Completas 04 

Especializações Diversas 07 

TOTAL 60 
                  

                   Tabela 02 – Idade, gênero e formação dos participantes da TALP
11

 

 

 

Percebemos na tabela 02 que dos sessenta (60) participantes somente quatro (04) são do 

gênero masculino. Apenas quinze (15) professores têm entre 21 e 30 anos de idade, sendo um 

(01) deles do gênero masculino. Ocorre uma predominância dos profissionais no intervalo entre 

31 e 40 anos, quando o gênero masculino ressalta dois (02) do total de quatro (04) participantes. 

Na faixa etária entre 41 e 50 anos, apenas dez (10) professores encontram-se atuando com alunos 

incluídos, destes, apenas um (01) é masculino. Percebemos que, nessa amostra, somente um (01) 

docente tem acima de 50 anos de idade.  

Em vista dessa realidade, observamos que nas oito (08) escolas pesquisadas nesta 

primeira etapa da pesquisa, ocorre predominantemente a presença feminina nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Ressaltamos, no entanto, que essa ocorrência deu-se naturalmente, não 

sendo um propósito previsto no início desse estudo, mas pela evidência presente nos dados, 

trataremos da feminização do magistério na decorrência desse texto. 

No que concerne à formação, a maioria dos participantes possuem o Curso de Pedagogia 

completo, perfazendo um total de trinta e seis (36) professores e ainda cinco (05) em processo de 

                                                
11

 Maiores detalhes sobre o perfil dos participantes da TALP podem ser encontrados nas tabelas contidas no apêndice 

A. 
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conclusão do citado curso. Somente três (03) possuem uma formação de nível médio, 

correspondente ao Curso de Magistério e os demais distribuem-se entre aqueles que possuem 

outras licenciaturas completas e incompletas e algumas especializações.  Dos cinco (05) com 

licenciatura completa destacam-se os Cursos de Letras, História e Ciências Biológicas; os quatro 

(04) com licenciatura incompleta encontram-se cursando Letras, Geografia e Ciências Biológicas; 

e os sete (07) especialistas apresentam titulação em Psicopedagogia, Planejamento Pedagógico e 

Administração e Gestão Escolar. 

Essa breve explanação serve ao propósito de apresentar um perfil básico dos participantes 

dessa primeira etapa da pesquisa. 

 

 

 

1.1.2 – TALP: vislumbrando um caminho inicial 

 

 

 

O nosso ingresso no desenvolvimento da TALP deu-se com o uso do termo „educação 

inclusiva‟. Assim, solicitamos aos educadores que expressassem livremente três palavras que lhes 

viessem à mente ao ouvirem o termo indutor. A partir das palavras evocadas, os participantes 

deveriam explanar abertamente suas abordagens, destacando, dentre elas, aquela que lhe pareceu 

de maior importância, explicando o porquê dessa escolha e qual sua relação com as demais, o que 

foi devidamente arquivado por meio de gravação em áudio. Coletadas todas as palavras, 

passamos a analisar seus sentidos e a uni-las tomando como referência as justificativas que lhes 

foram atribuídas, o que resultou na organização dos agrupamentos semânticos.  

A elaboração desses agrupamentos correspondeu à proposição de Abric (1994) que 

considera ser possível cercar o conteúdo das representações sociais, mediante três indicadores: a 

freqüência, a ordem do item na aparição das associações e a importância do mesmo para a 

pessoa, quando solicitada a destacar qual dos três é o mais importante. Com base nisso, 

realizamos as elaborações de correlação entre os itens das associações, definindo, assim, 

configurações significativas através da frequência e da organização dos mesmos, o que resultou 

em seu agrupamento por campo semântico. Nesse momento, figurou-se uma tentativa inicial de 

nos aproximarmos dos elementos de representação social sobre educação inclusiva, tendo em 

vista as reflexões que essa atividade nos permitiu esboçar. 
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Apesar de nossa consideração inicial do número de evocações das palavras para a 

organização dos agrupamentos, percebemos a necessidade de mantermos alguns dos vocábulos 

com baixa frequência ou mesmo mencionados uma única vez. Essa determinação ocorreu em 

virtude da significação das palavras em relação ao estudo do objeto ou, ainda, por terem sido 

citadas diversas vezes dentre as justificativas de outras. Dessa forma, podemos observar, na 

tabela 03 o resultado dos agrupamentos e frequências das palavras citadas pelo primeiro 

subgrupo, o que compreende um total de vinte e três menções:  

 

 

 

PALAVRAS 

 

FREQUÊNCIA 

 

PALAVRAS 

 

FREQUÊNCIA 

 

Dedicação 15 Desafio 03 

Respeito 12 União 03 

Inclusão 11 Necessidade 03 

Amor 09 Realidade 03 

Compromisso 08 Socialização 03 

Dificuldade  08 Oportunidade 02 

Aceitação 07 Prática 02 

Capacitação 07 Aprendizagem 02 

Paciência 05 Crescimento 01 

Apoio 05 Expectativa 01 

Despreparo 04 Lentidão 01 

Preconceito 04   
 

Tabela 03 – Evocação e frequência das palavras resultantes da TALP a partir da expressão estímulo 

“Educação Inclusiva” - Subgrupo 01. 

 

 

 

Considerando os sentidos atribuídos pelos participantes às palavras mencionadas, 

estruturamos e intitulamos os campos semânticos que as aproximam, assim definindo-se o 

contexto final em relação ao subgrupo 1:  
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CAMPO 01 

 

CAMPO 02 

 

CAMPO 03 

 

CAMPO 04 

 

 

Características 

da 

educação inclusiva 

 

 

Aspectos formativos 

da 

prática docente 

 

 

Dimensão negativa 

na relação com o 

aluno incluído 

 

Dimensão afetiva na 

relação com o aluno 

incluído 

Inclusão Capacitação Preconceito Aceitação 

Socialização Despreparo Lentidão Amor 

Necessidade Apoio Expectativa Crescimento 

Realidade Prática Dificuldade Dedicação 

Aprendizagem  Desafio Paciência 

Compromisso   Respeito 

Oportunidade   União 

    
 

Quadro 01 – Organização das palavras por campo semântico – Subgrupo 01 

 

 

No decorrer dessa organização, tratamos de observar cada um dos campos, a fim de 

expressar algumas análises iniciais sobre a forma como pensam e se manifestam os docentes 

quando se voltam à questão da educação inclusiva. Nesse sentido, destacamos no campo 1 o que 

os professores consideram como Características da educação inclusiva. Palavras como 

“inclusão”, “socialização” e “aprendizagem” fazem referência ao fato de que realmente é 

necessário incluir o aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular, visando 

socializá-lo. É como se esse aluno, por possuir características que fogem ao padrão considerado 

normal, não usufruísse de interação e ambiente de aprendizagem fora da escola. Esta instituição 

aparece, nesse momento, como sendo normalizadora e capaz de moldá-lo e adequá-lo ao 

arquétipo vigente, para que possa vivenciar a aprendizagem formal e os princípios básicos de 

relacionamentos. Ou melhor, torná-lo mais humanizado. Essa percepção pode ser confirmada por 

meio de colocações como:  

 
 

Eu acho que o aluno, ele precisa se sentir vivo na sociedade, porque se ele fica 

sozinho, ele já tem a comunidade dele, que é surda, a vida dele é surda, a vida 
particular dele é surda. Aí se ele ainda fica num pequeno grupo só de surdo, vai se 

tornar mais individual ainda e o social? Por isso eu acho importante a inclusão 

(AL/S01/P08)
 12.

 

                                                
12

 Os códigos entre parênteses referem-se à técnica empregada (AL) Associação Livre; ao número do subgrupo (S) e 

ao número do participante (P). 
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Nesse depoimento, é possível notar que o docente considera grupo aquele que é composto 

por pessoas que em sua visão são consideradas normais. O surdo, ainda que conviva entre seus 

iguais, não parece ser parte de um grupo, por mais que vivencie experiências e interações.  

Palavras como „necessidade‟, „realidade‟ e „compromisso‟ mostram que o discurso da 

educação inclusiva já se faz inserido no ambiente de trabalho desses professores. Vista como algo 

que veio para ficar, a educação inclusiva precisa ser tratada com seriedade e comprometimento. 

Manifesta-se aqui, uma relação com o segundo campo semântico: é preciso ter preparação para 

atuar numa sala de aula inclusiva e, para isso, é fundamental o compromisso pessoal com o 

processo, pois isso proporcionará empenho em todos os outros aspectos, inclusive no seu fazer 

cotidiano. Além disso, os docentes ainda expõem a idéia de que atualmente a educação inclusiva 

é necessária, uma vez que busca introduzir na sala de aula regular pessoas que sempre foram 

marginalizadas e segregadas. Ainda que esta preleção não se manifeste inteiramente em sua 

prática, já faz parte do universo discursivo desses professores. 

O campo 2 diz respeito aos Aspectos formativos da prática docente. Palavras como 

“capacitação” e “despreparo” indicam que já não se pode falar em educação inclusiva sem se 

referir à formação docente, uma vez que já se tornou comum afirmar que o professor precisa estar 

preparado para atuar na sala de aula com uma proposta inclusiva.  

 

 

Não é fácil. Eu não vou dizer que é, porque não é. Eu tô aprendendo libras, fiz 

os cursos, mas não é fácil. Você tem que adaptar o conteúdo, procurar meios, 
métodos diferenciados, material concreto pra eles aprenderem alguma coisa. 

Eles nunca vão aprender tudo. É diferente (AL/S01/P17). 

 

 

Há aqui, a busca de um modelo formativo que possibilite a esses professores 

fundamentarem suas práticas e que, principalmente, lhes ofereça segurança na condução do seu 

fazer pedagógico. Como esse „modelo‟, ainda está em construção, predomina uma alusão à 

necessidade de se obter um „receituário‟, cada vez mais direcionado à preparação de um professor 

que precisa lidar com a realidade e que os cursos feitos até então não conseguiram atingir: „uma 

forma prática e eficiente de se trabalhar com o aluno com necessidades educacionais especiais‟. 
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Há um despreparo dos professores. A gente precisa de mais auxílio” 

(AL/S01/P05). 

 

 

 Por isso, palavras como „apoio‟ e „prática‟ trazem à tona a angústia do professor que se 

sente limitado, precisando que “alguém” o ajude a conduzir essa nova prática que hora se 

delineia. Há uma clara menção à incapacidade de fazer a ponte entre o que se vê nos cursos de 

capacitação e o ato efetivo de colocar isso em prática, de lidar com esse aluno que o desestabiliza 

e o confronta com o novo. Resta uma prática confusa, que não condiz com o que dizem os cursos 

de capacitação sobre educação inclusiva já frequentados. Estes se mostram insuficientes. 

O campo 3 indica a Dimensão negativa na relação do professor com o aluno incluído. 

Palavras como “lentidão” e “dificuldade” desvendam o quanto o professor ainda está preso a uma 

visão de ensinar e aprender em que a transmissão/aquisição de conteúdos configura-se como o 

elemento mais relevante da educação formal. Com isso, predomina a queixa de que o aluno 

incluído não aprende igual aos outros porque é muito lento e isso é angustiante. O professor 

sente-se como se não estivesse fazendo seu trabalho com a lisura que deveria. Um fato notório 

em falas como a expressa a seguir:  

 

 

[...] hoje eu mostro uma letrinha e digo essa letrinha é o B. A gente trabalha o 

dia todinho. Quando é no outro dia que eu pergunto, ela num sabe mais. Eu 
misturo com as vogais e pergunto, ela num sabe mais. Eu fico muito agoniada, 

aperreada. Eu praticamente, assim, não sei o que vou fazer pra que ela aprenda 

(AL/S01/P12). 

 

 

Palavras como “preconceito”, “expectativa” e “desafio” revelam que a inclusão do aluno 

com necessidades educacionais especiais – “o diferente” – faz com que a turma se distancie do 

„padrão normal‟ de uma sala de aula do ensino regular. Há uma clara demonstração de que, 

apesar das campanhas, leis, decretos, movimentos nacionais e internacionais sobre educação 

inclusiva, quando se refere à inclusão escolar, esse aluno ainda é alvo de preconceitos 

demonstrados pela própria família, por colegas, pais de colegas e até mesmo por professores que 

se recusam a aceitá-lo na sala de aula. “Tem criança que chega e diz assim pra nós:  
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ah, meu pai disse que eu num consigo aprender. Já vem com isso de casa” 

(AL/S01/P020). 

 

 

No campo 4 temos a Dimensão afetiva na relação do professor com o aluno incluído. 

As palavras “aceitação”, “amor”, “dedicação” e “paciência” insinuam o caráter missionário 

associado à profissão do magistério. É o doar-se integralmente, o cuidado, a proteção. Surge aqui, 

a percepção que os professores têm de que os alunos com necessidades educacionais especiais 

incluídos em suas salas de aula no ensino regular precisam ser favorecidos com sentimentos que 

os protejam e lhes dêem segurança, lembrando como devem ser as características de uma “boa 

mãe” (nesse subgrupo, 97,5% são mulheres). Percebemos isso nas falas que seguem: 

 

 

“Eu vejo que o que essas crianças mais precisam é de amor das pessoas. Que 

amem elas do jeito que elas são, né? Pra que elas possam acreditar nelas 
mesmas” (AL/S01/P13).  

 

“Para lidar com a educação inclusiva, a primeira coisa que tem que ter é 

paciência, né? Se você num tiver paciência, você num consegue incluir não. 

Tem que ter dedicação” (AL/S01/P03). 

 

 

As palavras “respeito,” “união” e “crescimento” nos dão indícios de que o processo de 

inclusão escolar não pode se dar de forma simples e rasa. É preciso respeitar as diferenças, no 

sentido de ter consideração pela diversidade de necessidades que os alunos incluídos apresentam. 

Há a reivindicação de um trabalho coletivo tanto dentro quanto fora da escola, sendo isto visto 

como um processo que favorece à cooperação e à troca, ao passo que beneficia a todos os 

envolvidos. Uma permanente construção. Esta percepção reflete um pouco daquilo que se prega 

para o trabalho com o aluno incluído, o que pode ser tomado como uma abordagem mais próxima 

dos discursos proferidos sobre as capacitações específicas, uma vez que o subgrupo 01 apresenta 

a característica de formação como o diferencial em relação ao subgrupo 02. Tratando dessa 

realidade, uma das professoras a ela se refere afirmando que  
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“a gente tem que respeitar o próximo e quando se trata de uma pessoa assim 

com necessidade educacional especial, aí a gente tem que ter maior cuidado 

ainda, pra não atropelar as coisas” (AL/S01/P08). 

 

Seguindo os mesmos encaminhamentos utilizados com esse primeiro subgrupo, 

desenvolvemos a realização da TALP com o subgrupo 2, o que resultou nas vinte e uma palavras 

expostas na tabela abaixo.  

 

 

 

PALAVRAS 

 

 

FREQÜÊNCIA 

 

PALAVRAS 

 

FREQÜÊNCIA 

Capacitação 12 Excluídos 02 

Dedicação 07 Decepção 01 

Compreensão 06 Carência 01 

Incluir 04 Motivação 01 

Adaptação 04 Necessidade 01 

Habilidade 03 Participação 01 

Desafio 03 Preocupação 01 

Dificuldade 03 Respeito 01 

Igualdade 02 União 01 

Infraestrutura 02 Vontade 01 

Compromisso 02   
 

Tabela 04 – Evocação e frequência das palavras resultantes da TALP a partir da expressão estímulo 

“Educação Inclusiva” – Subgrupo 02. 

 

 

 

Após a seleção das palavras, a exemplo do primeiro subgrupo, as agrupamos em campos 

semânticos, obtendo o resultado contido no quadro 02. Ressaltamos, mais uma vez, que embora 

algumas palavras deste subgrupo também tenham sido citadas apenas uma vez, permaneceram 

consideradas devido à sua singularidade em relação ao objeto e a recorrência com que se 

manifestaram nas justificativas de outras palavras. Outro dado importante é que neste subgrupo, 

em virtude das palavras e das justificativas apresentarem direcionamentos distintos do subgrupo 

anterior, os campos semânticos construídos, bem como suas explanações e intitulações, destacam 

abordagens específicas, que mostraremos de modo mais preciso ao longo das explicações que 

caracterizam cada um dos campos organizados.  
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CAMPO 01 

 

CAMPO 02 

 

CAMPO 03 

 

CAMPO 04 

 

 

Aspectos formativos e 

profissionais do fazer 

na educação inclusiva 

 

Aspectos negativos das 

condições da prática na 

educação inclusiva 

 

 

Características do 

aluno incluído para os 

professores 

 

Aspectos afetivos da 

relação com o aluno 

incluído 

Capacitação Decepção Carência Compreensão 

Habilidade Desafio Excluídos Dedicação 

Necessidade Dificuldade Adaptação Respeito 

Compromisso Infraestrutura  Vontade 

Motivação Preocupação  Igualdade 

   Incluir 

   União 
Quadro 02 – Organização das palavras por campo semântico – Subgrupo 02 

 

Nota-se que nesse segundo subgrupo, o campo 1 refere-se aos Aspectos formativos e 

profissionais do fazer na educação inclusiva. “Capacitação”, “habilidade” e “necessidade” 

remetem a uma reivindicação desses professores por uma formação que ainda não tiveram. Há 

uma compreensão clara de que se fazem necessárias mudanças de caráter formativo que 

correspondam e atendam às transformações atuais ocorridas na política educacional.  

 

 

“Você não faz um trabalho que preste. Faz o trabalho, mas não que preste, né? 

Fica a desejar porque quer que a gente inclua os alunos, mas num capacita os 

professores” (AL/S02/P09).  

 

 

“Se você num tiver um conhecimento de como ensinar pr‟aquele aluno, como é 

que você vai fazer? Sinto falta disso” (AL/S02/P16). 

 

 

 Neste subgrupo, a exemplo do primeiro, predominam muitas angústias e ansiedades 

rondando o fazer, a prática. Permanece o discurso do desejo por um “guia” que oriente os 

docentes em como trabalhar. Há, para esses professores, a crença de que os cursos específicos de 

capacitação seriam o suficiente para transmitir-lhes a segurança necessária para lidar com essa 

realidade. Isso talvez seja reflexo do fato de os profissionais deste subgrupo ainda não ter 

participado de nenhum curso de formação inclusiva. Baseados em seus saberes experienciais e 
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profissionais, ou mesmo em discursos proferidos por outros, imaginam como devem ser as 

principais características do professor inclusivo. Palavras como „compromisso‟ e „motivação‟ 

confirmam isso como sendo um elemento importante para o desenvolvimento profissional 

firmado nesse novo paradigma. É possível percebermos essa realidade em discursos como:  

 

 

Porque eu fico, às vezes, perdida. Não sei como fazer pra... às vezes eu fico... 

meu Deus, o que eu faço? Às vezes eu desenho pra eles poderem entender, 
porque eles não sabem ler...” (ALS02S15).  

 

 

A gente precisa de alguém que dê um norte pra gente. A gente num precisa de 

texto não. A gente precisa que alguém diga: olha o A é assim, o B é assim, a 

melhor maneira de tu trabalhar com esses alunos é essa” (ALS02S04). 

 
 

 

O campo 2 nos apresenta os Aspectos negativos das condições da prática na educação 

inclusiva.  Os docentes deste subgrupo não tiveram uma preocupação em mencionar aspectos 

voltados ao que consideram que seja a educação inclusiva, a exemplo do primeiro subgrupo, mas 

aspectos que percebem como negativos e reais na prática inclusiva.  

Termos como “decepção”, “desafio” e “dificuldade” demonstram o quanto esses 

professores consideram complexo instituir, em seu cotidiano, práticas que firmem o fazer da 

educação inclusiva. Talvez a falta de acesso a informações sobre o assunto no processo 

formativo, seja um ponto passível de consideração para tal postura. A certeza de que suas práticas 

e conhecimentos não mais abarcam a realidade da sala de aula os inquietam, ao mesmo tempo em 

que a necessidade de reconstrução do que se tem, do que se conhece, faz surgir dúvidas de como 

proceder. Essa postura pode gerar uma descrença nas possibilidades da educação inclusiva 

quando há um confronto entre a “antiga sala de aula” e a atual, conforme podemos comprovar em 

alguns comentários sobre a questão: 

 

 

Eu nunca acreditei muito nessa educação inclusiva. Falta muita coisa... uma 

coisa é eu trabalhar na APAE, com crianças todas no mesmo nível, né? Aí eu 

trabalhar no ensino regular, tendo de dar um conteúdo, tendo de mostrar 
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serviço, fazer o aluno aprender... uma criança que eu sei, com a experiência que 

eu tenho, que ela num vai conseguir [...] (AL/S02/P20). 

 

 

Palavras como „preocupação‟ e „infra-estrutura‟, traduzem o quanto consideram 

importantes os aspectos físicos da escola e a formação docente estarem adequados para receber 

os alunos com necessidades educacionais especiais.  Isso é motivo de preocupação a partir do 

instante que não percebem comprometimento do poder publico na efetivação de tal tarefa. É 

como se a responsabilidade, por fim, recaísse apenas sobre o trabalho de sala de aula e, mais 

especificamente, sobre o professor que nem ao menos conta com os recursos mínimos 

indispensáveis a essa realidade, como esclarecem: 

 

 

Falta infraestrutura adequada, né? O discurso era que depois o município estaria 

oferecendo curso de capacitação. Até agora... estamos na metade do ano e nada, 

né? E o processo acontecendo, porque é os meninos todos juntos, né? É difícil, 

muito difícil (AL/S02/P19). 

 

 

No campo 3 fazemos a leitura do que os professores tomam como sendo as 

Características dos alunos incluídos. “Carência”, “excluídos” e “adaptação” demonstram que 

estereótipos arraigados voltados a esse aluno “diferente” povoam o imaginário dos professores, 

centrados no histórico da exclusão e da segregação que o acompanhou ao longo do tempo, em 

especial, no próprio contexto familiar, como demonstram colocações do tipo: 

 

 

Eu lembro que no primeiro dia de aula, esse ano, tinha uma senhora que chegou 

com o filho dela e disse: esse daqui é o Lucas e ele é doido. Na frente dele, então 
aí você imagina como é que é em casa. Carinho, alimentação é aqui mesmo na 

escola. São muito carentes (AL/S02/P10). 

 

 

A escola passa a ser não apenas o espaço formal de educação, mas também o espaço onde 

o aluno com necessidades educacionais especiais, estigmatizado é visto como fora do grupo 
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social dos “normais”, pode receber carinho, atenção e ainda “ser adaptado” ao convívio do grupo, 

mesmo que esta “adaptação” se traduza como uma tarefa árdua para os  docentes. Segundo estes:  

 

 

É preciso ele se adaptar. Assim, junto com os outros, é complicado, né?” 

(ALS02S06); “A gente tá aproveitando aquilo que eles fazem, porque antes 

era... colocava ele na sala e ficava naquele cantinho, excluído (AL/S02/P08). 

 

 

No quarto campo sobressaem-se os Aspectos afetivos da relação do professor com o 

aluno incluído. “Compreensão”, “dedicação” e “união” demonstram os sentimentos e condutas 

que os professores devem ter para com esse aluno. Não são apenas os comportamentos que 

devem primar pelo afeto, mas principalmente as atitudes.  

Em um ambiente onde se tem alunos com necessidades educacionais especiais e alunos 

“normais” é preciso saber dosar a tolerância entre ambos e criar vínculos que permitam ações 

diferenciadas para com aqueles sob a aprovação deles mesmos. Essa diferenciação mostra-se, 

sobretudo, na necessidade de compreender as limitações desse aluno incluído e de dedicar-se um 

pouco mais a ele do que aos demais, principalmente, no que diz respeito aos processos de ensinar 

e de aprender, como explanam os docentes:  

 

 

Eu acho que é normal as crianças levarem tudo no mesmo ritmo, aí como ela 

fica pra trás, né? Mas eu sempre procuro trabalhar da melhor forma, não deixo 
que ela perceba que tamo tratando com uma criança deficiente, trato mesmo de 

igual, sento ela comigo, aí os outros ficam com ciúme, mas aceitam. É uma 

educação lenta (AL/S02/P20). 

 

 

As palavras “incluir”, “respeito” e “igualdade”, também presentes no quarto campo 

semântico, remetem à visão de como deve ser visto e tratado aquele que aparece como uma 

“clientela nova” e que, por isso, suscita comportamentos e posturas que em nada o remeta à idéia 

de ser “diferente” na realidade da sala de aula. Há aqui um paradoxo: por um lado, é preciso 

tratar esse aluno com certa distinção, sendo mais compreensivo e dedicado a ele do que aos 

demais; por outro lado, é preciso tratá-lo com igualdade, da mesma forma que se faz com os 
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outros, não fazendo diferenciação, até para que não se sinta constrangido diante da turma. Os 

discursos registram bem essa dualidade:  

 

 

A gente trata eles igual a todos na sala... até mesmo nas provas, os testes que a 

gente faz todo mês pra mandar lá pra Secretaria, os deles é de maneira 

diferenciada. Só que assim, por exemplo, eu tenho 87 alunos, 8 não participam 
do teste, quer dizer, não vão pra lá, mas eles fazem o teste na sala. Quer dizer, 

eles não são excluídos de nada, a gente ainda tá encaixando (AL/S02/P08). 

 

 
 

A consideração de todos esses campos semânticos nos permitiu olhares mais específicos 

na relação entre as justificativas realizadas pelos professores participantes da TALP e o objeto a 

que se volta nossa investigação. Porém, esta etapa, representa apenas as aproximações iniciais ao 

estudo proposto, necessitando de maiores aprofundamentos e sistematizações teóricas, o que se 

concretizará a partir das produções construídas durante as análises do Procedimento de 

Classificações Múltiplas. 

 

 

 

1.1.3 – PCM: elemento essencial nessa trajetória 

 

 

O PCM consiste em um procedimento de investigação que permite ao participante 

investigado utilizar seus próprios construtos e a expressar os pensamentos que possui sobre esses 

construtos, sem que ocorra uma interferência do pesquisador. Por centrar-se em um processo de 

classificações, o PCM tem em suas bases os pressupostos da categorização. A habilidade de 

formar categorias expressa a forma como os participantes pensam e conceituam o mundo, o que 

favorece à compreensão de como eles se comportam diante de fatos e experiências da vida. 

Assim, os estudos realizados com o uso do PCM têm como interesse conhecer a maneira como os 

sujeitos pensam, sentem e se comportam diante dos acontecimentos vivenciados (ROAZZI, 

1995).  

Nessa perspectiva, as categorias e os conceitos formados pelos participantes encontram-se 

em relação de interdependência, sendo mutuamente estruturantes. Quando o indivíduo classifica 
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objetos sociais, ele seleciona aspectos relevantes destes, que passam a se constituir em categorias 

que proporcionam, por sua vez, uma elaboração conceitual compatível com tais aspectos 

selecionados.  

De acordo com Roazzi (1995) o processo de classificação envolve experiências cognitivas 

e afetivas com o objeto, sendo que a afetividade tem sempre um papel preponderante nesse 

processo. Desta forma, dependendo do fenômeno, tempo, espaço e relações estabelecidas, a 

maneira como as pessoas classificam varia tanto em forma quanto em intensidade. Sobre isso, o 

autor acrescenta que “[...] pela investigação de como e quais categorias as pessoas usam quando 

interagem com os aspectos do mundo no qual vivem, pode-se compreender como as pessoas 

pensam em relação a estes aspectos e como os conceitualizam” (p. 12). 

Partindo dessa compreensão, nossa opção pelo uso do PCM nessa pesquisa voltou-se ao 

desvelamento sobre como os professores inclusivos pensam, definem e se relacionam com a 

educação inclusiva. Acreditamos que essa apreensão nos proporcionará caminhos favoráveis para 

a identificação e a compreensão das estruturas elementares que constituem a representação social 

e as interrelações que esses profissionais apresentam sobre o fenômeno estudado. Ao adotarmos 

um procedimento em que nossa participação constitui-se como elemento de mínima interferência 

na organização, classificação e definição realizadas pelos sujeitos, ingressamos em um universo 

que é singular a estes, apreendendo as informações presentes em seu sistema próprio de 

conceitualização, algo essencial em pesquisas que se voltam à investigação de representações 

sociais (ANDRADE, 2003). 

A realização do procedimento cumpre a concretização de duas etapas que lhes são 

específicas: uma denominada de classificação livre (CL) e a segunda, classificação dirigida (CD). 

Em ambas as etapas os participantes utilizam as palavras resultantes da TALP que lhes são 

entregues impressas separadamente em papeletas
13

. As duas etapas são efetivadas 

sequencialmente e aplicadas a um participante por vez.  

A classificação livre corresponde a um momento em que “[...] o sujeito é convidado a 

considerar uma série de itens ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e classificá-

los ou categorizá-los de acordo com algum critério que possua um significado para ele” 

(ROAZZI, 1995, p.16).  

                                                
13 O modelo dessas papeletas utilizadas encontra-se no apêndice B. 
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Nesse momento, entregamos as papeletas contendo as palavras que foram evocadas na 

TALP, mais uma com o termo indutor ao pesquisado. Em seguida, solicitamos que este as 

agrupe. “Dependendo do tipo de investigação o número de categorias pode ou não ser limitado” 

(ROAZZI, 1995, p.17). Em nosso caso, definimos no mínimo dois agrupamentos e no máximo 

seis. Concluída a organização, pedimos que o participante explique as estruturações realizadas. 

“Qualquer esclarecimento necessário pode ser feito ao entrevistado durante o procedimento, 

assumindo uma característica de entrevista aberta” (ANDRADE, 2003, p. 75). 

A classificação dirigida “[...] é realizada quando o pesquisador deseja verificar uma 

hipótese sobre um aspecto específico das conceitualizações dos indivíduos” (ROAZZI, 1995, p. 

19). Nessa etapa, “[...] o critério de classificação é fornecido pelo entrevistador. [Ela] é 

extremamente útil para a comprovação de categorias do critério de classificação livre, 

sustentando ou não sua validade” (ANDRADE, 2003, p. 76). 

Nesse contexto, entregamos somente as palavras ao entrevistado e solicitamos uma nova 

organização. O termo indutor lhe é apresentado como referência para essa nova estruturação. 

Assim, observando esse termo, pedimos ao participante que agrupe as palavras tendo como 

critérios o fato de estarem muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou não associadas a ele. 

Esses critérios são expostos também em papeletas e definem as categorias em que as palavras 

deverão ser agrupadas
14

. O participante é livre quanto ao número de palavras associada a cada 

critério, bem como aos critérios que irá utilizar, podendo desconsiderar algum deles em sua 

categorização.  

É importante frisarmos que todas as explanações dos participantes ao longo das duas 

etapas do procedimento são devidamente gravadas em aparelho de áudio, além de registrados por 

escrito, em protocolo de pesquisa
15

, os grupos de palavras construídos em cada um dos 

momentos. 

Para a realização do PCM em nosso estudo, contamos com um total de oitenta professores 

colaboradores, seguindo também o processo de divisão em dois subgrupos, conforme ocorrido na 

realização da TALP, o que pode ser visualizado na tabela 07. 

 

 

                                                
14 O modelo dessas papeletas utilizado, contendo a hierarquia de associações a serem obedecidas no momento da 
classificação das palavras pelo participante encontra-se no apêndice C. 
15 O modelo do protocolo utilizado encontra-se no apêndice D. 
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Subgrupos Participantes    N
º 
de professores 

01 

 

 

Professores com 

curso de formação 

inclusiva 

50: sendo 20 de 

instituições 

especializadas e 30 de 
escolas estaduais. 

02 Professores sem 

curso de formação 
inclusiva  

30 (Rede Municipal 

Regula) 

 

                    Tabela 05 – Distribuição do universo de participantes no PCM 

 

 

 O total de participantes desta etapa de nossa pesquisa reflete a necessidade que permeia o 

próprio procedimento em se buscar abarcar um número significativo de partícipes, pois, um 

estudo que se volte para a investigação de representações sociais, deve atentar-se para a 

importância do grupo, uma vez que elas são construídas através das comunicações e elaborações 

do indivíduo no coletivo. Logo, precisa se dirigir a um número que seja representativo do grupo a 

ser investigado. Jodelet (2001) nos ratifica essa importância quando aborda que as representações 

sociais são conhecimentos partilhados pelos membros de um grupo e visam à construção 

consensual de guias de ação frente a acontecimentos e objetos sociais. Ao mesmo tempo, a 

representatividade se dá pela presença, na composição do grupo estudado, dos diversos 

segmentos que o compõe, assegurando-se assim, pelo critério do que Wagner (1998) chama de 

consenso funcional
16

. Por isso, neste trabalho, se faz necessário um número considerável de 80 

participantes. 

 Definimos como subgrupo 01 aquele no qual estão os professores da rede estadual 

atuantes tanto no ensino regular, quanto nas instituições de atendimento especializado. Mais uma 

vez, essa opção reflete o nosso desejo em abranger um universo variado de participantes, na 

tentativa de conhecermos todas as realidades educacionais públicas existentes no município que 

                                                
16

 Esse se explica quando por exemplo, em um grupo, ainda que haja divergência de opiniões e atitudes, há uma 

unidade que caracteriza a relação e comportamento desse grupo frente a um determinado fenômeno. 
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atendem ao alunado em questão. Quanto ao segundo subgrupo, por não haver essa distinção, 

mantivemos como lócus de investigação as escolas regulares da rede municipal
17

.  

 Na tabela 06 destacamos outras características correspondentes ao grupo de professores 

inclusivos que participaram do PCM. 

 

 

IDADE 

 

GÊNERO 

 

 

TOTAL  

Masculino 

 

Feminino 

21 aos 30 anos 01 30 31 

31 aos 40 anos - 33 33 

41 aos 50 anos - 11 11 

Acima de 50 anos - 05 05 

TOTAL 01 79 80 

 

FORMAÇÃO 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

Ensino Médio (Magistério) 05 

Curso de Pedagogia Incompleta 17 

Curso de Pedagogia Completa 37 

Outras Licenciaturas Incompletas 02 

Outras Licenciaturas Completas 07 

Especializações Diversas 12 

TOTAL 80 
 

                  Tabela 06 – Idade, gênero e formação dos participantes do PCM
18 

 

 

É possível observarmos na tabela acima que os participantes da TALP e do PCM, além de 

serem professores inclusivos, apresentam características bastante semelhantes no que se refere às 

idades e à formação, o que condiz com as correlações que se mostram necessárias entre a técnica 

inicial e o próprio procedimento.   

Das onze (11) escolas pesquisadas para o PCM, os dados nos mostram que dos oitenta 

(80) participantes apenas um (01) é do gênero masculino, reforçando a predominância feminina 

conforme percebido na TALP. Desse total, trinta e um (31) professores têm entre 21 e 30 anos de 

idade, grupo no qual se localiza o do gênero masculino. A predominância dos profissionais 

                                                
17 Apesar de termos desenvolvido nossas investigações em um mesmo universo de pesquisa, as aplicações da TALP 

e do PCM ocorreram com profissionais diferentes, mantendo-se apenas o critério de serem todos inclusivos. 
18

 Maiores detalhes sobre o perfil dos participantes do PCM podem ser encontrados nas tabelas contidas no apêndice 

A. 
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permanece no intervalo entre 31 e 40 anos, contando com um total de trinta e três (33) docentes. 

Na faixa etária entre 41 e 50 anos, somente onze (11) professores encontram-se atuando com 

alunos incluídos e cinco (05) têm acima de 50 anos de idade.  

Quanto à formação, o maior número de participantes possui o Curso de Pedagogia 

completo, totalizando trinta e sete (37) professores, existindo ainda outros dezessete (17) 

concluindo o curso. Cinco (05) possuem uma formação de nível médio, correspondente ao Curso 

de Magistério e os demais se distribuem entre aqueles que têm outras licenciaturas completas e 

incompletas e algumas especializações.  Dos sete (07) com licenciatura completa destacam-se os 

Cursos de Letras, Geografia, Matemática e História; os dois (02) com licenciatura incompleta 

encontram-se cursando Letras; os doze (12) especialistas possuem titulação em Psicopedagogia, 

Planejamento Pedagógico, Administração e Gestão Escolar e Educação Especial. 

Além dos dados sobre gênero, idade e formação, consideramos importante salientar 

também o tempo de trajetória docente desses participantes, assim como sua atuação no contexto 

de inclusão na escola regular. Isso nos possibilitará fazer uma reflexão sobre a relação da prática 

docente com a educação inclusiva. 

 

 

 

Tempo de 

prática 

Tempo prática 

docente inclusiva 
Total 

 

1-3 anos 

 

Sempre 
 
 

1-3 anos 04 00 04 

4-6 anos 10 04 14 

7-10 anos 13 06 19 

11-15 anos 08 07 15 

16-20 anos 08 06 14 

Acima de 20 

anos 
10 04 14 

Total 53 27 80 

 
Tabela 07 - Cruzamento das variáveis tempo de prática docente e tempo de prática docente inclusiva (PCM) – 

Subgrupos 01 e 02 

 

 

De acordo com os quesitos destacados, observamos que quatro (04) professores 

apresentam um tempo que varia de 1-3 anos de atuação, em que coincidem as práticas na 
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docência e com a educação inclusiva. Entre 4-6 anos de atuação, temos um total de catorze (14) 

professores, destes, quatro (04) afirmam que independente do advento da educação inclusiva no 

ensino regular, sempre atuaram com essa realidade. Dezenove (19) docentes apresentam um 

tempo de prática variando entre 7-10 anos. Deste total, apenas seis (06) demonstram discurso 

semelhante ao grupo anterior. No intervalo entre 11-15 anos de atuação, percebemos um número 

de quinze (15) profissionais, dos quais sete (07) também se dizem professores inclusivos há um 

tempo superior à oficialização da educação inclusiva no município em que residem. Catorze (14) 

participantes atuam na docência entre 16-20 anos, destes, apenas seis (06) possuem uma 

experiência similar. Por último, notamos que com mais de vinte (20) anos de prática docente, 

existe um total de catorze (14) participantes, dentre eles, quatro (04) evidenciam um discurso 

análogo aos anteriores.  

Em vista desses dados, ressaltamos o fato de que a educação inclusiva passou a ser 

discutida no município de Cruzeiro do Sul/Acre a partir da implantação e divulgação dos 

Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental do Estado, somente no ano de 2006, que 

propiciou a realização de encontros e capacitações para os professores voltados à temática em 

questão, também enfatizada no documento. Importa destacar que os processos de capacitação e a 

inserção do aluno incluído aconteceram simultaneamente.  

Desse modo, fica evidente a importância de investigarmos as representações sociais sobre 

educação inclusiva para esses professores, pois, embora tenham tido contato com os preceitos da 

educação inclusiva apenas nos últimos três anos, um número considerável, afirma que sempre 

atuou com turmas inclusivas, independente da oficialização dessa educação. Diante disso, torna-

se importante elucidarmos a concepção de educação inclusiva de que falam esses profissionais. 

Uma vez apurado o perfil dos participantes, trataremos a partir de então da explanação 

sobre o procedimento utilizado na pesquisa. 

 

 

1.1.4 – PCM: definindo passos 

 
  

A aplicação do PCM aos professores colaboradores de nossa pesquisa ocorreu nas 

próprias escolas, contando com o auxílio de coordenadores e gestores das respectivas instituições, 
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posto que nos momentos de realização do procedimento esses profissionais assumiam as turmas, 

deixando os docentes completamente a nossa disposição. 

Assim, seguindo as etapas e todo proceder que compreende a realização do PCM, 

consideramos, em nossa investigação, a distribuição dos participantes exposta na tabela 05. Os 

professores atuantes em instituições da rede estadual, componentes do subgrupo 01, 

desenvolveram o procedimento fazendo uso das vinte e três palavras resultantes da TALP do 

subgrupo 01. Com o subgrupo 02 – docentes da rede municipal –, seguimos as mesmas 

definições, utilizando as vinte e uma palavras decorrentes da TALP do subgrupo 02. Em ambos 

os casos só foi acrescido o termo indutor “educação inclusiva” para a concretização da 

Classificação Livre do PCM.  

 Passamos a nos deter nas explicações atribuídas pelos participantes às classificações ora 

estruturadas, ouvindo, observando e registrando não apenas as palavras proferidas, mas, 

igualmente, as expressões, posicionamentos, encantamentos e, por vezes, aversões que 

demonstravam. Nesses momentos, considerando a possibilidade de intervenção que nos permite o 

procedimento ao longo de sua aplicação, tratamos de apontar questionamentos e solicitar 

esclarecimentos que então se faziam necessários. Essa realidade cumpriu, assim, o caráter de 

entrevista aberta antes mencionado, permitindo o aclaramento das idéias e posicionamentos do 

pesquisado.    

Ao tratarmos dessa ocasião de entrevista, remetemo-nos ao momento de interanimação 

dialógica colocado por Spink e Medrado (2004), em que a relação com o outro se dá no espaço 

da interpessoalidade e tanto a expressão como a produção das práticas são compreendidas como 

resultado da interação entre as pessoas. Diante disso, podemos dizer que tal consideração desse 

momento nos auxiliou significativamente para a compreensão dos sentidos construídos e 

atribuídos ao termo indutor de nossa pesquisa.  

Nesses termos, tratando das negociações que permeiam o significado dos discursos, 

Madeira (2005) afirma que o sentido atribuído a um dado objeto e o processo mesmo da 

atribuição desse sentido não são aspectos a serem estudados isoladamente, uma vez que ambos 

são construções psicossociais do homem e envolvem a integração da história pessoal tanto aos 

grupos com os quais interage quanto às situações com as quais convive. Essa concepção eleva a 

importância que o conhecimento desses sentidos assume quando buscamos o entendimento de um 

fenômeno cujo cerne permeia a representação social que dele se faz. 
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Nesse ínterim, a interpretação e a análise dos dados oriundos do procedimento 

metodológico adotado na pesquisa e, em meio a isso, dos sentidos neles contidos, configuram 

uma etapa de grandiosa relevância na obtenção dos resultados que nos dispomos a construir. É a 

essa realidade que passaremos a nos deter, considerando que este simboliza o momento dos 

cômputos, das reflexões, das relações e, sobretudo, das definições a que se volta o trabalho até 

então desenvolvido, bem como as construções e os conhecimentos a ele inter-relacionados. 

 

 

1.2 – Procedimentos de Análise 

 

Pensar no processo que constitui a interpretação e a análise de algo, nos remete a ponderar 

os mecanismos e ideais que permearam toda a construção a ser considerada. Assim, ao tratarmos 

do nosso objeto de pesquisa, remetemo-nos à realidade que ainda se evidencia, com a separação 

entre pesquisas qualitativa e quantitativa. É notório que alguns objetos, por suas peculiaridades 

tendem a ser melhor tratado por um modelo do que por outro. Porém, nada impede que o 

pesquisador possa fazer uso dos dois, desde que seja pertinente ao fenômeno que investiga. 

As pesquisas qualitativas nem sempre estiveram em uso. De acordo com Bogdan e Biklen 

(1994), no decorrer do século XIX, especialmente na área das ciências sociais, começou-se a 

questionar o modelo predominante de ciência. O paradigma ora adotado consistia em um modelo 

de ciência asséptica, objetiva, destituída de juízos de valor. A partir de seu questionamento, deu-

se o domínio de duas abordagens teóricas antagônicas: a positivista e a fenomenológica. A 

primeira, baseada no paradigma científico tradicional, sob a égide da neutralidade e da 

objetividade, enfatizava as causas e os fatos sociais, voltando-se, assim, para as chamadas 

pesquisas quantitativas; a segunda, voltando-se ao agrupamento de diversas estratégias de 

investigação, privilegiava a compreensão dos comportamentos a partir do ponto de vista dos 

sujeitos investigados, dava destaque aos pormenores, ao ambiente, à descrição, ao processo ao 

invés do produto, à análise dos dados de forma indutiva e demonstrava grande interesse no modo 

como diferentes pessoas davam sentido as suas vidas, definindo-se como pesquisas qualitativas. 

Não nos cabe, nesse momento, ponderar as vantagens e os limites próprios de cada uma 

dessas abordagens, mas interessa-nos ressaltar como cada uma delas pode contribuir para uma 

melhor elucidação sobre determinados objetos de pesquisa. No nosso caso específico, quando nos 
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dispomos à investigação da representação social sobre educação inclusiva e, para isso, adotamos 

procedimentos metodológicos que remetem à coleta de dados quantitativos, mas também de 

discursos e opiniões singulares aos participantes, portanto, de caráter qualitativo, percebemos que 

o procedimento analítico, igualmente, não pode restringir-se apenas a um desses meios. Assim, 

torna-se mister colocar que nossas análises adotarão mecanismos de ordem quali-quantitativos.  

Em vista dessa realidade, buscamos privilegiar a abrangência e complexidade dos dados 

coletados, fazendo uso de procedimentos analíticos que favoreçam a combinação de estratégias e, 

desse modo, propicie uma valorização e fidedignidade às informações neles contidas. Para esse 

intento, optamos pelo uso da análise multidimensional e da análise de conteúdo como 

mecanismos correspondentes com as nossas aspirações. 

 

 

1.2.1 – A análise Multidimensional 

 

Ao nos vermos de posse das informações coletados a partir do PCM e definida a 

necessidade de nos voltarmos ao processo de análise, buscamos como apoio o uso de recursos 

que melhor nos servisse à interpretação desses dados e, dentre os vários programas de 

computador que servem à correlação de hipóteses, optamos pela utilização do SPSS 13.0 for 

Windows (Statistical Package for the Social Siences – Pacote Estatístico para as Ciências 

Sociais). Esse programa, além dos testes estatísticos sobre correlação, multicolinearidade e de 

hipóteses a que pode ser aplicado, ainda permite destacar contagens de frequências, ordenar 

dados e reorganizar informações, servindo também como um mecanismo de entrada de dados, o 

que correspondeu indubitavelmente ao nosso intento. 

Contando com essa concretização e voltando-nos a analise a ser realizada, respaldamo-nos 

na afirmação de Roazzi (1995), ao dizer que o PCM implica no julgamento de similaridades, o 

que requer, para uma melhor interpretação dos dados, o uso de técnicas de escalagem 

multidimensional. Desta feita, evidenciamos a Análise Escalonar Multidimensional (MSA: 

Multidimensional Scalogram Analysis) e a Análise dos Menores Espaços (SSA: Smallest Space 

Analysis ou Similarity Structure Analysis) como técnicas que foram utilizadas em nossa 

produção, uma vez que elas possibilitam converter distâncias e similaridades de ordem 

psicológica em distâncias de tipo euclidianas, permitindo a apresentação dessas distâncias através 



              51 

 

 

de representações geométricas que evidenciam a forma como os pesquisados estruturaram o 

pensamento acerca do fenômeno estudado. 

A Análise Escalonar Multidimensional (MSA) é, então, utilizada para analisar o conteúdo 

da classificação livre, posto que não interfere nos dados, voltando-se à forma original de 

organização concebida pelos participantes. Sua finalidade é determinar dimensões significativas 

que permitam ao pesquisador explicar similaridades ou dissimilaridades observadas nessa 

organização. 

Roazzi (1995, p. 25) nos esclarece que “o MSA separa o espaço em regiões de tal maneira 

que todos os itens de um Structuple (pertencentes a uma categoria) localizam-se em uma mesma 

região”. O autor informa que a matriz de dados analisada pelo MSA é retangular, apresentando 

geralmente os itens em linhas e os sujeitos em colunas, sendo os itens tratados como a população 

da pesquisa. Isso caracteriza a chamada distribuição multivariada de observações, ou seja, a 

denominação de uma mesma categoria para uma população em um grupo de itens, considerando 

as inter-relações entre eles.  

Essa forma de análise faz uma comparação entre as variáveis, levando em consideração 

todo o perfil apresentado, descartando sua freqüência, comparando as categorias utilizadas por 

cada participante em cada item e verificando a similaridade do número de categorias em cada 

linha. Exemplificando essa construção, Roazzi (1995, p. 25) afirma que “[...] um perfil completo 

comum a dez sujeitos é mostrado por apenas um ponto”. Nesse sentido, o MSA compara as 

categorias usadas por cada participante em cada item, porém, não assume qualquer nível de 

similaridade ou dissimilaridade sobre o que demonstram as categorias. Por isso, os itens 

classificados em uma mesma categoria são visualizados em uma mesma região e designados por 

pontos.  

Roazzi (1995) alerta que quanto mais análogos dois itens, mais próximos aparecerão na 

projeção no espaço através dos pontos e elucida a situação com a seguinte colocação: 

 

[...] em outras palavras, o MSA compara os sujeitos através dos itens e 
considera as categorias atribuídas para cada item por cada sujeito. Quanto mais 

próximos espacialmente se encontram na projeção, tanto mais similares são as 

categorias atribuídas na classificação. Isto é, os itens representados através de 

pontos estão distribuídos de tal forma que as relações geométricas, tais como a 
distância entre os pontos, reflete o tipo de relação empírica entre os dados (p. 

26). 
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Deste modo, a distância entre os itens, ao serem projetados, serve como parâmetro da 

relação conceitual que existe entre eles. Isso permite identificar as regiões e partições que 

correspondem às categorias classificatórias usadas pelos participantes enquanto grupo, 

possibilitando análises e elaborações teóricas de como a construção ocorreu.  

Não distante desse proceder com a etapa da classificação livre do PCM, ao nos voltarmos 

à classificação dirigida, destacando o uso do SSA – Análise dos Menores Espaços. Esse tipo de 

análise escalonar multidimensional se caracteriza por ser não-métrico, tendo como princípio 

fundamental o da proximidade. Desse modo, busca organizar os dados em um menor espaço 

possível, comparando as variáveis e levando em conta a proximidade e a inter-relação entre elas. 

Assim, quanto maior a freqüência de itens classificados em um mesmo grupo por diferentes 

participantes, mais próximos esses itens se apresentarão graficamente (ROAZZI, 1995). 

 Nesse sentido, o que se efetua na classificação dirigida é a correlação entre os itens. Logo, 

quanto mais presentes em um mesmo agrupamento, maiores suas proximidades e semelhanças, o 

que permite criar regiões de continuidade ou descontinuidade. Este tipo de análise provê “uma 

configuração geométrica das relações de similaridade entre os itens, representados como pontos 

em um espaço euclidiano, onde quanto mais alta é a correlação entre as variáveis menor é a 

distância entre os pontos” (ROAZZI, 1995, p. 26). Por conseguinte, a divisão dos espaços da 

projeção em regiões será o mais importante nesta técnica. 

 Inversamente ao MSA, o SSA parte da hipótese de que existe uma diferença quantitativa 

de mais para menos entre os distintos itens analisados. Além disso, transforma os dados brutos ao 

calcular o coeficiente de correlação entre as variáveis. Tratando ainda das diferenças entre as 

técnicas, Roazzi (1995, p. 27) comenta:  

 

 

[...] diferentemente do MSA, o SSA projeta as variáveis das colunas. Assim, em 

geral, cada coluna corresponde a um determinado item e cada participante 

ocupa uma linha. O número em cada célula indica a avaliação do sujeito do 
item, numerado de acordo com um critério de menor para maior ou vice-versa, 

de natureza ordinal. 

 
 

  

 Nessa perspectiva o SSA procura projetar os dados em um espaço multidimensional de 

forma que represente a relação dos itens, através de pontos, com todos os outros itens. A distância 



              53 

 

 

entre dois pontos, ao serem projetados, corresponde à correlação entre as duas variáveis que tais 

pontos representam. Assim sendo, dois pontos quando projetados próximos entre si, representam 

duas variáveis que estão profundamente correlacionadas positivamente em uma mesma região. O 

contrário procede com duas variáveis que são projetadas com pontos distantes (ROAZZI, 1995). 

 Ao representar toda a variância dos dados no menor espaço, Buschini (2005) alerta que a 

representação gráfica não fica perfeita, pois ao comprimir os dados, reduz o número de 

dimensões e perde-se na qualidade da informação. Por isso, mostra-se importante que 

organizemos os dados da melhor forma para que sempre seja possível reconhecer sua 

configuração inicial. A este respeito, existem alguns critérios que demarcam o índice de 

deformação, como o coeficiente de alienação de Guttman-Lingoes, por exemplo, que para atingir 

uma solução aceitável, não deve ultrapassar o valor de 0,15. 

 A partir das análises multidimensionais são gerados os mapas que podem ser interpretados 

com o auxílio da Teoria das Facetas (BILSKY, 2006). Para o autor, esse é um procedimento de 

pesquisa que pode ser considerado como uma meta-teoria, podendo ser utilizada para planejar 

uma investigação, oferecendo princípios de como delinear a pesquisa e coletar dados, além de 

uma variedade de métodos que permitem relacionar a teoria com o planejamento, registros e 

análises dos dados.  

Nesse contexto, podemos compreender as facetas como sendo: 

 

 

[...] a classificação de objetos e observações empíricas (variáveis) em categorias 

exclusivas e abrangentes com relação a um aspecto temático distinto estudado 

pelo pesquisador. [...] uma faceta deve cobrir o aspecto temático em questão por 
completo e inequivocamente (BILSKY, 2006, p. 358). 

 

 

Isso significa que a teoria das facetas utiliza as hipóteses de regionalização relacionadas 

pelo SSA em áreas identificáveis para fazer o estudo das facetas que correspondem ao fenômeno 

investigado. Pelo exposto, podemos dizer que itens projetados em regiões diferentes não fazem 

parte da mesma faceta; pontos projetados na área central apresentam acentuada correlação com 

todos os outros, porém, são menos discriminantes; e, finalmente, na existência de uma partição 

do espaço que possa distinguir os elementos, essa seria uma evidência empírica para aquela 

faceta, confirmando ou afastando hipóteses eleitas pelo pesquisador (ANDRADE, 2003). 
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A natureza dos dados, se qualitativa ou quantitativamente diferentes, define a 

representação na projeção. Contribuindo nessa compreensão, Bilsky (2006), ressalta que quando 

as facetas são quantitativamente diferentes, as regiões são projetadas espacialmente de maneira 

ordenada e percebemos uma hierarquia de correlações entre os itens. Além disso, o agrupamento 

de seus elementos torna-se tão preciso ao ponto de cada elemento seguinte representar a 

respectiva característica continuamente. O autor destaca que a faceta sendo ordenada pode 

desempenhar um papel „modular‟ ou „axial‟. O primeiro caso ocorre quando os elementos da 

faceta são projetados em círculos concêntricos e se localizam em volta de um ponto de origem 

comum, mostrando uma ordem cuja origem parte dos elementos que estão no centro em direção 

aos periféricos; o segundo, pode ser compreendido como de uma faceta de ordem simples, que 

não estabelece relações com outras facetas e seus elementos se apresentam divididos em linhas 

paralelas e lineares.  

Ainda sobre os tipos de facetas consideradas ordenadas, Roazzi, (1995), acrescenta aquela 

que desempenha um papel „associado‟, isto é, que traz uma mesma noção de ordem para mais de 

uma faceta, apresentando uma ordenação parcelada. 

Quando as diferenças são de ordem qualitativa, as partições não são ordenadas e são 

consideradas do tipo polar. Assim, cada elemento da faceta corresponde a diversas direções na 

projeção, embora procedendo de um ponto inicial comum (BILSKY, 2006).  

Podemos visualizar a representação dos tipos de facetas explicados na figura 01. 

 

                                                     
 

 

 

                                                     
Figura 01- Tipos de facetas 

 

 

Vale ressaltar que há outras formas de estruturação de facetas mais ou menos complexas 

resultantes de combinações entre elas, como ressalta Bilsky (2006, p. 362): 

 

Associada Axial Polar  
Modular  
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[...] um duplex resulta da combinação de duas facetas axiais, representadas num 

espaço bidimensional. Outra configuração bidimensional resulta da combinação 

de uma faceta modular (caracterizada por limites concêntricos) com outra polar 
(isto é, com limites de origem comum); esta separação é designada radex. A 

configuração mais frequentemente identificada como um espaço tridimensional 

é chamada cilindrex. Resulta da combinação de um radex com uma separação 

axial na terceira dimensão. 

 

 

Em vista do explanado, concordamos com Buschini (2005) quando argumenta que 

comparada com outras formas de análises da estrutura das representações sociais, a análise das 

facetas apresenta uma singular vantagem: o fato de não ser apenas descritiva. 

 

 

[...] o aspecto descritivo obtido pelas representações gráficas da SSA é 
completado pela projeção das facetas que proporciona um referencial para a 

leitura da estrutura obtida. Este referencial, resultante da análise do campo 

semântico e simbólico dos elementos da representação e da sua estrutura, 
permite testar o modelo ou os modelos teóricos (p. 177-178). 

  

 

 Isso demonstra que a combinação da representação gráfica com o estudo das facetas nos 

possibilita encontrar um equilíbrio entre a estrutura e o conteúdo das representações sociais, uma 

vez que unindo esses dois aspectos é possível não somente descrever o processo, mas entendê-lo, 

verificando consensos e diferenciações estabelecidas nas relações dialéticas advindas dos 

participantes.  

A consideração dessa realidade assume grandiosa importância quando nos voltamos ao 

estudo de uma representação social, porém, pela própria multiplicidade de aspectos que toma esse 

tipo de estudo e, em especial, a abordagem qualitativa também presente em nossa pesquisa, torna-

se inconsistente a utilização de apenas um processo de análise. A este respeito, concordamos com 

Madeira (2005) quando afirma que em uma investigação das representações sociais, não podemos 

nos deter unicamente no manifesto ou isolado, é preciso fazer combinações de estratégias que se 

articulem, complementando-se, enriquecendo o processo numa perspectiva plurimetodológica.  

Dessa forma, a análise de conteúdo se prestará à função de aprimorar as análises 

multidimensionais. Nestas, identificamos as facetas e o que representam. Na análise de conteúdo 

pretendemos ir além, buscando os sentidos das falas, suas concepções e julgamentos atribuídos ao 
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estudo a que nos voltamos. Acreditamos ser esse arsenal de análises um conjunto significativo 

que dará coerência e credibilidade aos resultados que buscamos alcançar.  

 

 

1.2.2 – A Análise de Conteúdo 

 

A compreensão dos dados advindos do PCM por meio da análise de conteúdo simboliza 

um meio de adentrarmos mais profundamente no modo como pensam e se posicionam os 

pesquisados diante do estímulo que lhes é exposto, motivo pelo qual Roazzi (1995) destaca esse 

tipo de análise como um dos recursos proeminentes para o contexto interpretativo desse 

procedimento metodológico. Segundo o autor, a análise de conteúdo tem o intuito de 

compreender de forma crítica o sentido das “comunicações através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto ou latente das significações explícitas ou ocultas 

do conjunto de informações recolhidas” (p. 20). 

Na análise de conteúdo devemos considerar a mensagem organizada e estruturada através 

da linguagem, não apenas sua semântica, mas, principalmente, a interpretação de sentidos que a 

pessoa atribui às mensagens (FRANCO, 2007). No caso específico do PCM, isso pode ser 

verificado no processo de justificativa dos agrupamentos feitos, em que os professores 

evidenciam seus entendimentos e pontos relevantes do tema tratado, possibilitando desvelar os 

elementos que compõem seu campo representacional e permitindo-nos acessar o latente, o não-

dito, o não-manifesto, retidos não só nas falas, nos gestos, nas expressões, mas também nas 

entrelinhas das classificações. Trata-se de uma busca não só da fala, mas também do pensamento 

desses participantes. 

Ao destacar o sentido a que se volta a análise de conteúdo, BARDIN (1977, p. 42) a 

define como sendo  

 

 

[...] um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens.  
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Nessa construção, podemos dizer que a análise de conteúdo deve ser utilizada quando se 

quer ir além do aparente significado, da leitura simples do real. Ela visa verificar hipóteses, 

descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto, ultrapassando as aparências.  

As mensagens então, não se caracterizam só por palavras, ao contrário, os conteúdos nelas 

implícitos podem nos expressar crenças, valores e emoções, a partir de indicadores figurativos. 

Com base nisso, podemos afirmar que “o conteúdo para o usuário da análise de conteúdo é como 

líquido para o químico analista. Tudo está lá e não há nada fora [...] Nada mais há o que se fazer 

do que analisar o que se dispõe” (MUCCHELLI
19

, apud FRANCO, 2007, p. 28).  A analogia 

mencionada ratifica, assim, a ideia de que devemos iniciar a análise pelo conteúdo manifesto, 

porém, sem abdicar do invisível. 

 Nesse sentido, o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado ou mesmo 

simbolicamente explicitado será o ponto de partida para a análise e interpretação dos conteúdos, 

sendo que a “contextualização deve ser considerada como um dos principais requisitos, e, 

mesmo, o pano de fundo no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, 

de preferência, socializados (FRANCO, 2007, p. 28)”.  

Ainda para a autora, uma importante finalidade da análise de conteúdo é produzir 

inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo de comunicação. Dessa 

maneira, além daquilo que é manifesto, os índices postos em evidência são inferidos de maneira 

lógica pelo pesquisador. Sendo a descrição considerada a primeira etapa da análise de conteúdo e 

a interpretação a última, a inferência é tida como um procedimento intermediário, que nos 

permite passar da descrição das características do texto à interpretação propriamente dita. Diante 

disso, produzir inferências na análise de conteúdo tem um significado bastante explícito já que 

 
 

pressupõe a comparação dos dados obtidos mediante discursos e símbolos, com 

os pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de indivíduo e de 

sociedade. Situação concreta que se expressa a partir das condições da práxis de 
seus produtores e receptores acrescida do momento histórico/social da produção 

e/ou recepção. (FRANCO, 2007, p. 31).   

 

Com isso, o objetivo da análise de conteúdo é manipular as mensagens, seus conteúdos e 

expressões, visando evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que 

                                                
19

 MUCCHIELLI, S. L‟Analyse de contenu des documents et des communications. Paris: Lês Libraries 

Techiques, 1974. 
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não a da mensagem. Com base nisso, podemos dizer que os enunciados produzidos pelos 

professores participantes dessa pesquisa, a partir do PCM, nos condiciona a uma tarefa dupla, ou 

seja, além de buscar compreender o sentido da comunicação numa mera recepção literal, 

devemos enfocar o olhar também para a apreensão de uma outra significação, com o intuito de 

destacar um sentido que se encontra em um segundo plano. Desse modo, devemos entender a 

análise de conteúdo não como um instrumento, mas “um leque de apetrechos; ou, com maior 

rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações” (BARDIN, 1977, p. 31).  

Em vista dessa realidade e considerando o intuito a que se volta nossa pesquisa, 

percebemos a análise categorial, enquanto um dos procedimentos desse “leque de apetrechos”, 

como aquela que melhor condiz com nossas aspirações. Ao se referir à análise categorial, a autora 

a define como aquela que    

 

 

pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo 
da classificação e do recenseamento, segundo a freqüência de  presença (ou de 

ausência) de itens de sentido. Isso pode constituir um primeiro passo, 

obedecendo ao princípio de objetividade e racionalizando através de números e 

percentagem, uma interpretação que, sem ela, teria de ser sujeita a aval. É o 
método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que 

permitem a classificação dos elementos de significação constitutivas, da 

mensagem. É, portanto, um método taxionômico bem concebido para [...] 
introduzir uma ordem, segundo certos critérios, na desordem aparente” 

(BARDIN, 1977, p. 37).  

 

 

Assim, essa técnica nos permite fazer uma organização dos dados. Estando as mensagens 

organizadas em categorias, é possível perceber índices que estavam ocultos enquanto os dados 

permaneciam brutos. Dessa forma, quando categorizamos, diferenciamos os elementos 

pertencentes a um conjunto e os reagrupamos por analogia em categorias. Sendo isso exatamente 

o que vai permitir o agrupamento: a parte comum existente entre eles (BARDIN, 1977). 

Para a realização dessa análise, alguns caminhos se fazem necessários, visto que sua 

constituição demanda um processo ascendente de buscas, recortes, construções e, sobretudo, 

sistematizações dos elementos que a definem. Nessa configuração, o primeiro momento é 

marcado pelo recorte de conteúdos, ou seja, pela decomposição e, em seguida, recomposição que 

fazemos dos relatos para melhor expressar sua significação. Os elementos assim recortados 
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constituem as unidades de registro, que consistem em fragmentos de sentidos manifestos através 

de palavras, expressões e temas. Essa sucessão de etapas possibilita o uso de quatro diferentes 

critérios de análise, são eles: o semântico, voltado aos temas semelhantes; o sintático, centrado 

nos verbos e adjetivos; o léxico, que visa os sinônimos e os sentidos próximos e, por fim, o 

expressivo, que se detém em diversas “perturbações da linguagem” (op. cit). 

Em meio a esses critérios, num exercício de consulta constante às entrevistas coletadas, 

adotamos o recorte semântico, considerando a análise temática, que tem por função investigar os 

núcleos de sentido que constituem a comunicação através da observação do tema. Ao tratarmos 

de tema, torna-se válido esclarecer que o concebemos como uma unidade de significação, seja 

composta, resumida ou mesmo condensada, cujos tamanhos e limites não correspondem, 

fundamentalmente, à extensão de frases ou parágrafos (Bardin, 1977). Isso significa que o que 

determina um tema é a freqüência de sentidos comuns girando em torno de um mesmo tópico. 

Evidenciamos, portanto, a análise temática como a forma mais apropriada de apreciação 

do material coletado, ao entender que este tipo de análise se volta ao estudo de motivações de 

opiniões, atitudes, representações, valores, crenças, enfim, discursos diretos e simples (op cit).  

No desenvolvimento desse tipo de análise, discorremos sobre as falas buscando apreender 

os temas ali constantes. Esse momento, definido como leitura flutuante, consiste no primeiro 

contato com o material a ser analisado – em nosso caso, as explicações dos participantes. A 

recorrência de idas e vindas na concretização dessa leitura mostra-se como um processo de suma 

importância para a realização da análise, pois possibilita o surgimento das impressões e hipóteses 

iniciais sobre o material estudado.                 

A construção dessas primeiras hipóteses ocorre obedecendo a algumas regras: 

exaustividade, na qual devemos esgotar a totalidade de elementos presentes no corpus de 

investigação, não omitindo nada; representatividade, a amostra deve ser rigorosa e representar o 

universo; homogeneidade, os dados devem obedecer a critérios precisos de escolhas, referirem-se 

ao mesmo tema e serem obtidos por técnicas iguais e por último, pertinência, os documentos 

precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da pesquisa (BARDIN, 1977).  

O registro dessas hipóteses iniciais nos permite a organização de categorias, quando esse 

processo ocorre a posteriori, pois é possível, a critério do pesquisador, escolher o processo 

inverso, ou seja, definir as categorias a priori, embasando-se em pressupostos teóricos 

hipotéticos. Em nosso caso, escolhemos a primeira alternativa. 
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Nesse contexto, podemos diferenciar e agregar os temas seguindo alguns requisitos 

considerados por Bardin (1977) como necessários para definir a qualidade de uma boa categoria: 

 

 a exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma 

divisão.  

 A homogeneidade: [...] um único princípio de organização deve 

governar a sua organização. Num mesmo conjunto categorial, só se 
pode funcionar com um registro e com uma dimensão de análise.  

 A pertinência: uma categoria é pertinente quando está adaptada ao 

material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico 

definido.  

 A objectividade e a fidelidade: [...] as diferentes partes de um material, 

ao qual se aplica a mesma grelha categorial, devem ser codificadas da 
mesma maneira, mesmo quando submetidas a várias análises.  

 A produtividade: [...] Um conjunto de categorias é produtivo se fornece 

resultados férteis: férteis em índices de inferências, em hipóteses novas 

e em dados exactos (BARDIN, 1977, p. 120). 

 

Assim, cumprindo os procedimentos que compreendem esse tipo de análise, enveredamos 

nos discursos dos professores colaboradores de nossa pesquisa fazendo inicialmente o recorte de 

conteúdos, buscando as unidades de registro e, tendo como finalidade trabalharmos com o critério 

semântico. Utilizamos a análise temática para verificarmos as semelhanças existentes no conjunto 

das falas analisadas.  Após isso, definimos um total de onze temas, conforme pode ser verificado 

na tabela 07.    

1. Atributos do ter para ensinar 

2. Educação inclusiva: tarefa de amor 

3. Resistência: adiar o processo de inclusão 

4. Descrença na escola inclusiva e no aluno incluído 

5. Igualdade x diferença, normal x anormal, inclusão x exclusão 

6. Função da escola: aprendizagem do aluno 

7. Dificuldades no fazer docente inclusivo 

8. Compensações do fazer docente inclusivo 

9. Educação inclusiva como possibilidade de integração, socialização e participação social 

10. Inserção do ANEE no ensino regular 

11. Lentidão do aluno para aprender 

  

Quadro 03 – Relação dos temas identificados na de conteúdo. 
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Uma vez definidos os temas, ao optarmos pela constituição a posteriori das categorias, 

tratamos de organizá-los na construção destas. Os elementos agrupados por parentesco de sentido 

foram surgindo em meio aos discursos analisados e para defini-los buscamos aportes nos marcos 

teóricos, pertinentes à investigação, compreendendo que eles nos fornecem embasamento e 

perspectivas significativas para o estudo. Além disso, consideramos que a relação entre os dados 

obtidos e a fundamentação teórica será responsável pelo sentido que trataremos de atribuir à 

interpretação. Assim, as inferências apresentadas em relação ao material coletado visarão sempre 

encontrar o sentido que se esconde sob a aparente realidade, o verdadeiro significado e a 

profundidade existentes em certas afirmações, aparentemente superficiais. 

Desse modo, ao categorizarmos os temas, identificamos quatro categorias de análise. A 

primeira aborda os conceitos discordantes: igualdade x diferença; normal x anormal; exclusão x 

inclusão; a segunda, engloba a concepção de educação inclusiva, envolvendo os temas: inserção 

do aluno inclusivo no ensino regular; educação inclusiva como possibilidade de integração, 

socialização e participação social e educação inclusiva enquanto tarefa de amor; a terceira nos 

remete à dimensão do fazer docente inclusivo, com os temas: atributos do ter para ensinar e 

compensações do fazer docente inclusivo; por fim, a quarta categoria refere-se àquilo que impede 

esse fazer, ou seja, as dificuldades e resistências para realizar a inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular, sendo composta pelos temas: 

dificuldades no fazer docente inclusivo, descrença na escola inclusiva e no aluno incluído, 

lentidão do aluno para aprender, função da escola em relação à aprendizagem do aluno e, por 

último, resistência como meio a adiar o processo de inclusão.  

Uma vez concluída essa construção e estabelecidas as categorias, a etapa seguinte consiste 

exatamente na análise de conteúdo, ou seja,  no tratamento dos resultados, na constituição de 

inferências sobre estes e nas definições de sua interpretação.  

Nesse momento, chegando ao término da explanação sobre as formas de análise a que nos 

voltaremos nessa produção investigativa, passamos a nos focar em nossas constatações 

específicas e aos dados que preenchem e demarcam o trabalho por nós abarcado. Será a análise 

desse material, portanto, que comporá a construção de ora em diante retratada, configurando os 

capítulos que se seguem e, com isso, a composição do presente documento dissertativo. Desse 

modo, primeiramente apresentaremos a análise multidimensional – capítulo II – em seguida 

apresentaremos os resultados advindos da análise de conteúdos – capítulos III e IV. 
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A ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL: VISUALIZANDO REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ALUNO INCLUÍDO 

 

 

 

 

 

 

 

Pensem nas crianças 
Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas...  

(Vinícius de Morais) 
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2.1 – A Liberdade na Construção de Classificações e Categorias 

 

 

No capítulo I especificamos o procedimento metodológico e as formas de análise a que 

nos reportaríamos para a presente construção. A partir desse momento, ingressamos em nossas 

análises propriamente ditas, considerando o percurso de aplicação do procedimento, respeitando 

suas etapas de concretização e, sobretudo, nos debruçando sobre os dados dele provenientes.  

 Trataremos de cumprir nossas análises trilhando o mesmo percurso, o que nos remete 

inicialmente à abordagem da análise multidimensional – MSA e SSA – considerando as duas 

fases classificatórias do PCM – classificação livre e classificação dirigida – e a divisão do grupo 

de participantes em dois subgrupos. É a esta abordagem a que nos voltaremos ao longo deste 

segundo capítulo. 

 Cumprindo as etapas que configuram nosso percurso metodológico, partimos da aplicação 

do Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), com o primeiro subgrupo de professores, 

aqueles que participaram de cursos especializados, fazendo uso dos vinte e três itens provenientes 

da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), originados a partir da expressão estímulo 

“Educação Inclusiva”.  

 As classificações livres (CL) produzidas pelo subgrupo, submetida à Análise Escalonar 

Multidimensional (MSA) foram projetadas na Figura 02. A este respeito, torna-se importante 

lembrarmos que quanto mais próximos os itens na projeção, mais similares foram as categorias 

usadas para sua classificação, o que evidencia a relação conceitual existente entre eles. 
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Figura 02: Projeção gráfica da análise MSA da CL – Subgrupo 01 

 

 

 Observando o mapa, percebemos sua divisão em três regiões. A primeira, denominamos 

de discurso circulante, por apresentar aquilo que os professores afirmam ser necessário para a 

efetivação da educação inclusiva, embora, não necessariamente faça parte da realidade que 

atualmente encontram na sala de aula regular; a segunda, chamamos de docente na prática 

inclusiva, por mostrar como os docentes agem no cotidiano com seu fazer e com o aluno 

incluído. Por isso, esta região foi dividida com um traçado pontilhado, evidenciando que na parte 

superior do mapa (Fig. 02), a explicação das palavras se voltam para o cotidiano do aluno e, na 

parte inferior, para o cotidiano do fazer docente. Logo, ambas dizem respeito sobre como o 

professor age na prática com a educação inclusiva; por fim, a última que denominamos de 

repercussões para o aluno, uma vez que se volta às vantagens que o aluno incluído obteve com 

o advento da educação inclusiva. 

 Observando a região discurso circulante, é possível visualizarmos como a palavra 

“inclusão” localizada na parte superior direita do mapa, tem uma relativa aproximação com 

“expectativa”, “respeito”, “paciência”, “união”, “amor”, “desafio”, “dedicação” e 

“compromisso”. No caso destas duas últimas palavras “dedicação” e “compromisso” 

encontramos nas falas pistas de sua significação:   

     

 

 

 

 

 

 

 

Educação inclusiva 

Socialização 

Preconceito 

União 

Respeito 

Realidade 

Prática Paciência 

Oportunidade 

Necessidade 

Lentidão 

Inclusão 

Expectativa 

Dificuldade 

Despreparo 
Desafio 

Dedicação Capacitação 

Crescimento 

Compromisso 

Apoio 

Aprendizagem 

Amor 

Aceitação 

 
 

DISCURSO 

CIRCULANTE 

REPERCUSSÕES PARA O ALUNO Cotidiano com o aluno 

DOCENTE NA 

PRÁTICA INCLUSIVA 

Cotidiano do fazer docente 
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A gente tem que ter compromisso e dedicação. Se dedicar e esperar que ele [o 

aluno] um momento ou outro se desenvolva, né? E a nossa prática exige união, 

né? De grupo, porque a gente sozinha num tem como fazer nada 
(CL/Sub01/P38) 

20
. 

 

 

Nessa educação inclusiva, nós temos que ter muita dedicação, porque é um 
trabalho árduo, né? Que exige união e compromisso. Ainda hoje, apesar dos 

cursos oferecidos pela secretaria de educação, nós temos que ter muita 

dedicação e compromisso (CL/Sub01/P35). 

 

 

 Podemos notar nessas falas a valorização da cooperação, do apoio do grupo para que a 

educação inclusiva se efetive. O lidar com o estranho torna-se suportável e admissível quando 

não se está sozinho. O sentido de união recai ainda na concepção de que outros profissionais 

atuantes na escola devam assumir também responsabilidades sobre o aluno, de modo que se 

efetive uma verdadeira “divisão de tarefas”. Há momentos para a higiene do aluno, momentos 

para o lazer, para as brincadeiras, enfim, momentos em que esse aluno não se volta 

especificamente para a atividade do “aprender” que assume o sentido estrito de aprender o 

conteúdo sistematizado. Desse modo, existe uma necessidade de “união”, de “divisão de tarefas” 

para que o processo inclusivo ocorra e os resultados não recaiam somente sobre os ombros 

docentes, especialmente, no caso de fracassos.  

 Ainda nesta região, percebemos a evocação do que os participantes consideram como 

atributos profissionais essenciais para se lidar com a educação inclusiva. Acreditamos que a 

nomeação de características como “respeito”, “paciência” e “compromisso”, é reflexo dos cursos 

de capacitação inclusiva que este subgrupo participou. Isso justifica a nomeação da região de 

“discurso circulante”, ou seja, os docentes, através das conversas e discussões nos grupos de 

estudos, vão aos poucos enumerando características que são necessárias a uma educação que se 

diga inclusiva. Desse modo, a educação inclusiva enquanto um fenômeno novo, desperta muita 

expectativa, indo desde o fazer docente até o relacionamento com o aluno incluído. Precisa, 

portanto, ser incorporada ao que o grupo já sabe sobre educação regular, fazendo com que 

venham à tona elementos afetivos que justificam a complexidade do fenômeno, como se pode 

observar em algumas falas: 

                                                
20

 Os códigos entre parênteses se referem a descrição do participante que enunciou a justificativa: (CL) Classificação 

Livre, ao subgrupo (Sub) e ao participante (P) seguido do número sequencial de sua participação. 
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A educação inclusiva, ela é um desafio. Precisa de dedicação. Precisa se dedicar 

a essas crianças. Tem que ter paciência porque se não tiver não vai. E amor, que 

vai combinar com isso tudo. Vai precisar de tudo isso porque a criança... ela é 
especial, por isso é um desafio trabalhar com ela. Tem que ter dedicação, tem 

que ter paciência e vai juntar a tudo isso o amor pra trabalhar com elas, né 

(CL/Sub01/P33)? 

 
 

Pra você trabalhar com esses anjinhos aqui, se não houver amor... então eu 
acredito que não será possível, porque o amor acima de qualquer coisa. Porque 

quando você ama, você ama, você tenta compreender, você tenta ajudar, você 

tenta melhorar a vida daquela pessoa. Então isso aí é fundamental 
(CL/Sub01/P07). 

 

 

 

 Importa ressaltarmos que nos resultados de outras investigações foram elencadas 

características semelhantes na efetivação de uma prática inclusiva. Nóbrega (2007) em sua 

pesquisa no município do Natal, sobre representações sociais de educação inclusiva, constatou a 

evocação de algumas qualidades tidas como fundamentais para a realização de um bom trabalho 

docente, dentre elas, atitudes e sentimentos que deveriam ser desenvolvidas no cotidiano da sala 

de aula, como: amor, paciência, perseverança, doação e dedicação. Godoy (2002) em São Paulo, 

ao pesquisar a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no ensino regular, 

averiguou a necessidade do docente ter, entre outros atributos, o dom, a boa vontade e o 

compromisso para trabalhar nessa realidade. Junkes (2006) investigando sobre a formação de 

professores em condições de atuação com alunos com necessidades educacionais especiais, 

observou que em alguns casos os professores não levavam em conta a relevância da formação 

profissional, atribuindo maior valor às características pessoais, como: vocação, amor, carinho, 

afeto, dedicação e doação. 

 Essas verificações em diferentes pesquisas nos confirmam o quanto o docente considera 

complexa a inclusão desse alunado no ensino regular. A este respeito, Mello
21

 (apud Silva, 1995) 

expressa que a solução do amor e do afeto não é uma forma de dissimular a impotência frente ao 

desafio que se apresenta em sala de aula, pois o que falta em termos de preparação, recursos e 

formas adequadas de trabalho é compensado com afetividade. Segundo a autora, “diante do mal 

                                                
21

 MELLO, Guiomar Namo de. Magistério de 1º Grau: da competência técnica ao compromisso político. São 

Paulo: Cortez/Autores Associados, 1981. 
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estar, que provavelmente decorre de que algo não vai bem na escola [...] resta-lhes apenas o 

recurso do sentimento” (p. 54). 

 Assim, quando os participantes manifestam o que pensam sobre a educação inclusiva, a 

referência ao amor torna-se sempre um suporte enfatizado, como podemos verificar: 

 

 

Esse primeiro grupo aqui, o que é educação inclusiva, é que cada uma dessas 

palavras, apesar do pouco tempo que a gente tá lidando com a questão da 
inclusão, a cada ano que vem uma criança e a gente vai aprendendo. Eu acho 

que desse grupo aqui, paciência, compromisso e o principal é o amor. Porque 

quando a gente faz porque gosta o resultado é melhor (CL/Sub01/P13). 
 

 

Eu acho que acima de tudo, pra você trabalhar com o especial, é o amor. Amor, 
isso aí que vai mover tudo. Acaba com o preconceito e traz crescimento pra 

eles. Você primeiro tem que partir do amor. Amor (CL/Sub01/P43). 

 

 
Primeiro vem o amor, a união com seu grupo que o professor tá ali, ensinando. 

Como eu lá na primeira série. Tem que primeiro ensinar a eles, né? Com amor. 

Aí respeito, apoio da professora, aí quem vem por último é a capacitação 
(CL/Sub01/P28). 

 

 

 É notória nas falas uma sobreposição da afetividade ao profissionalismo quando os 

professores tentam nomear “educação inclusiva”. O oposto acontece, porém, quando confrontam 

essa educação com a prática. A afetividade é dispensada e cede lugar à reivindicação de mais 

capacitação, visto que a falta de conhecimentos específicos é apontada como um grande 

empecilho para que prática docente aconteça do modo como almejam e atinja resultados 

positivos. É o que se pode observar na região inferior do mapa, designada de docente na prática 

inclusiva. Esta, separada por uma linha pontilhada, foi dividida por apresentar a especificidade 

de na parte superior do mapa (Fig. 02), os itens voltarem-se para o dia a dia do aluno e, na parte 

inferior, abordar o cotidiano docente. 

 Desse modo, primeiramente notamos a proximidade entre as palavras “despreparo” e 

“aceitação”, “capacitação” e “realidade”. Ao centro, “necessidade” e mais acima se localiza 

“dificuldade”. Conforme já explicado, denominamos essa sub-região de cotidiano do fazer 

docente. 
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 Os termos remetem a um sentimento de impotência mediante a proposta da educação 

inclusiva. Por ser esse um fenômeno irreversível, como nos lembra Sassaki (2005), os professores 

participantes dessa pesquisa sentem a necessidade de adaptarem-se às exigências de caráter 

formativo, alegam a inexistência dessa abordagem na formação inicial e denunciam a 

inconsistência das capacitações especializadas que lhes são oferecidas. A dificuldade ganha 

maior proporção quando sugerem que é preciso desenvolver habilidades especiais para atuar 

numa sala de aula regular inclusiva. O fazer docente adquire aí o revestimento da angústia, 

conforme percebemos: 

 

 

Aí nós temos que ter muita força de vontade, todos nós temos que ter união e 

curso de capacitação, não é? Nós não temos ainda. Apesar de algum curso que 
já vem surgindo, mas ainda não é o suficiente. Nós temos que ter mais 

capacitação (CL/Sub01/P06). 

 
 

Nós temos uma preocupação: nós imaginamos não que nós queiramos rejeitar 
essas crianças, mas é que nós ficamos assustados, imaginando, se chegar uma 

criança aqui que tenha tido paralisia, por exemplo, né? Que... que ele não fala, 

ele se comunica, mas de uma forma que nós teríamos que levar um tempão pra 

compreender... como já houve essa expectativa desse aluno chegar na nossa 
escola e a gente ver professor desesperado imaginando o que fazer. Não porque 

ele rejeita a criança, é porque ele já... ele tem a consciência de que vai ser muito 

difícil ajudar essa criança por falta desse preparo, né? Eu fiz, não aprendi, posso 
dizer pra você: não tô pronta. Não estou, mas eu fiz. Agora, a maioria dos 

professores não fizeram. Chegando essas crianças aqui, eu tenho que ter 

manejo, traquejo pra lidar com a situação, coisa que eu posso garantir pra você, 
infelizmente eu não tô pronta. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque 

você sabe que não é fácil. Vêm as dificuldades, são desafios... são desafios que 

assustam, infelizmente. É por conta disso, né? Da gente não ter esse suporte 

(CL/Sub01/P07). 

 

 

Esses cursos de capacitação são pouquíssimos, né? Porque, no caso, pra você 
trabalhar com uma certa quantidade de criança, você precisa de mais, né? Muito 

mais e não só de cursinhos. Você precisa... digamos... de jogos, livros, 

atividades, né? De orientação, de pessoas que lhe oriente, né? Como você vai 
desenvolver um trabalho da melhor maneira que a criança possa progredir 

(CL/Sub01/P15). 
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 Mediante o desafio da tarefa inclusiva, os professores buscam um “modelo pronto” de 

como conduzir o fazer. Isso confirma nossas primeiras aproximações ao refletimos sobre os 

resultados da TALP, quando nos deparamos com essa mesma reivindicação.  

 Carvalho (2007b) afirma que no imaginário coletivo predomina o mito de que as pessoas 

com alguma deficiência são entendidas como diferentes, com qualidades negativas tão 

significativas quanto marcantes. É preciso, pois, trabalhar com o que lhes falta, o que exige 

atenção diferenciada e profissionais generosos, solidários, além de competentes e altamente 

qualificados.  

 Vemos emergir nas falas o predomínio da influência do modelo clínico de atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais, enfocando a diferença como patologia e 

reforçando a crença de que esses alunos precisam de profissionais especializados como condição 

para que freqüentem o ensino regular. Por não possuírem tal característica, os professores se 

dizem então, despreparados. Notamos que isso não diz respeito simplesmente à ausência de 

cursos que visem uma formação inclusiva, uma vez que este subgrupo participou de alguns, mas 

ao conteúdo e à condução desses cursos. É preciso então assinalar que o caráter teórico dessas 

capacitações tem sido apontado como a grande queixa dos docentes, especialmente, quando 

ressaltam a desconexão existente entre as teorias trabalhadas e a realidade prática enfrentada em 

sala de aula. Segundo eles, “[...] a leitura é uma coisa e a prática em sala de aula é outra bem 

diferente, né?” (CL/Sub01/P13). 

 

 

Esse curso aqui que a gente fez, eles acham que é a oportunidade que eles estão 

oferecendo pra essa realidade de hoje e acham que tá sendo assim uma coisa 

muito superior, muito eficaz. Eu num acho assim. Um curso que é feito corrido, 

praticamente jogado, num tão dando muita oportunidade pra que a educação 
inclusiva aconteça não. Na prática, é outra coisa (CL/sub01/P21). 

 

 

 Aos poucos, o despreparo vai adquirindo uma dimensão que extrapola o fazer docente: 

 

 

Essa semana, nós tivemos aqui uma criança que teve uma crise epilética aqui na 

escola. Nós nunca vimos, nunca sentimos essa realidade aqui dentro da escola. 

Todos eles, quando têm alguma crise, é em casa. Nós ficamos, assim, numa 
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aflição terrível, sem saber como proceder, reagir, o que fazer. A gente só sabia 

que tinha que tirar a língua... pegar, né? Que ela tava mordendo a língua e tava 

saindo sangue. Aí uma colega que também tem uma irmã deficiente e já passou 
por isso, né? Chegou na hora, aí ajudou. Ligamos pra SAMU. Vieram 

rapidinho. Falamos que era uma criança especial. Aí alertou, assim, pra 

possibilidade de um médico estar na escola, vim orientar na questão de como a 

gente reagir num caso desse, porque a gente num é profissional na área da 
medicina, né? E a gente vai fazer esse trabalho. Chamar um profissional pra 

orientar a gente, quando acontecer, quais os primeiros socorros que a gente tem 

que fazer. No próprio instante a criança melhorou um pouquinho, depois ela foi 
roxeando, ficando toda roxa, eu digo: “– Meu Deus, ela tá morrendo...” e a 

gente fica numa aflição, e corre, e vai, mas graças a Deus era do problema 

mesmo. Fica assim e depois vai normalizando. Nós precisamos trabalhar em 

cima disso (CL/Sub01/P42). 

 

 

 A angústia ultrapassa a limitação da formação para o fazer e os professores solicitam uma 

formação para o conviver, ou seja, não basta mais adquirir conhecimentos sobre metodologias, 

recursos, atividades, etc. É preciso também conhecimentos técnicos sobre deficiências e 

síndromes e, principalmente, sobre como agir na prática, caso aconteça uma emergência e seja 

necessário intervenções médicas. Reclamam por uma formação que esteja voltada não só para o 

pedagógico, mas, também, para o terapêutico.  

Desse modo, para os professores participantes desse estudo, o profissional da saúde torna-

se fundamental na efetivação de uma escola inclusiva. Se não é possível tê-lo, então o professor 

deve ser “treinado” para assumir funções básicas a ele pertinentes. Essa expectativa docente 

remete à história do atendimento educacional do aluno com necessidades educacionais especiais 

em que o modelo médico era enfatizado em detrimento do pedagógico. Sendo a diferença vista 

como uma doença, é preciso um trabalho clínico que enfoque a patologia e o tratamento 

necessário (PESSOTTI, 1984).  

Nóbrega (2007) afirma que essa visão localiza o foco nas ausências e isso reforça o 

entendimento de que somente super-profissionais podem trabalhar com esses alunos, “pois com 

seus „poderes‟ (atributos), eles poderiam amparar pessoas com „tamanhas fraquezas‟ 

(limitações)” (p. 145). Isso nos confirma a histórica distinção entre escola especial e escola 

regular.  
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Nós somos preparados pra ensinar a ler e escrever, a educar a criança, a mostrar 

os bons hábitos, como se comportar e etc. né? Mas na área da criança especial, 

nós não conhecemos a deficiência. No próprio instante que acontece um 
problema que é de ordem médica, dentro da escola, como aconteceu com aquela 

criança, ficou todo mundo apavorado, sem saber como socorrer. Então, é um 

despreparo nosso, porque nós num temos esse conhecimento. A nossa primeira 

coisa: “– vamos ligar pra SAMU”. Foi o que eu fiz, né? E vendo a hora a 
criatura ali, morrer maninha! Sem saber o que fazer. Só segurando ali, passando 

um álcool no pé, na mão, sem saber se pode, se num pode, né? Tentando 

reanimar a menina, mas então... é por isso que nós estamos querendo fazer esse 
trabalho de vim alguém nos orientar com os primeiros socorros, né? 

(CL/Sub01/P42). 

 

 

 Mazzotta (2005) sublinha essa distinção quando afirma que assumir a função que sempre 

foi da escola especial se revela um desafio para o professor do ensino regular, além disso, àqueles 

que buscavam atuar na escola especial tinham a garantia de uma formação especializada. 

Carvalho (2007a) completa essa idéia ao exprimir que a educação especial se originou e se 

organizou para oferecer um atendimento educacional para os alunos como um sistema análogo à 

educação comum e isso contribui para que no imaginário coletivo essa educação seja vista como 

fundamentada no modelo clínico. Nesse sentido, os docentes solicitam essa formação como uma 

maneira de sentirem-se preparados para atuar no cotidiano com o aluno incluído. 

Isso nos remete à parte superior esquerda do mapa, ainda referente à região docente na 

prática inclusiva, na qual se encontra a sub-região que chamamos de cotidiano com o aluno, na 

qual o sentido de atendimento descrito acima emerge. Enfatizamos que o traçado pontilhado se 

justifica porque acreditamos que não se trata de mais uma região do mapa, mas apenas uma 

dimensão daquela já existente, docente na prática inclusiva. No mesmo momento em que os 

docentes abordam a maneira como se dá a educação inclusiva no cotidiano da sala de aula, fazem 

também referência ao aluno incluído, tecendo uma associação entre os dois. Palavras próximas 

como “preconceito” e “oportunidade” revelam a educação inclusiva como uma oportunidade de 

combater o preconceito que esses alunos sofrem por serem diferentes. Ao tratar disso, os 

professores enfatizam: 

 

 
O preconceito também aqui está relacionado, né? Com a inclusão tá muito 

ainda, desde o professor até a própria família, né? Porque a família, ela num 

quer colocar porque acha que a criança, ela num tem capacidade de tá numa 
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escola normal. Então eles preferem deixar numa escola especial, né? E acham 

que eles vão viver a vida toda naquele mundo especial. Então isso já é um 

preconceito que eles próprios fazem do próprio filho. De alguma forma eles 
chamam de mudinho, burro... “– Ah, ele é burro, num sabe de nada”. Por mais 

que a gente trabalhe isso, diga que eles têm capacidade de aprender como os 

outros têm, eles ainda têm o costume de falar (CL/Sub01/P01). 
 

 

A segunda palavra eu coloquei preconceito porque infelizmente a gente ainda 

encontra, né? Preconceito tanto da parte de alguns profissionais quanto dos 

próprios pais. Aqui, a maior barreira têm sido os pais porque ele vê sempre a 

criança... apesar dele tá sempre direto com o filho, mas ele vê sempre a criança 
como o incapaz, o coitadinho, né? O doente. E aqui, eu achei muito bonito o 

primeiro ano que a gente teve uma criança assim, foi o fato de que o aluno, 

coleguinha da classe, ele não tem o preconceito que o pai tem (CL/Sub01/P13). 
 

 

 Importa observarmos que causa estranheza aos professores perceberem que a família é a 

que mais percebe o aluno com necessidades educacionais especiais como inútil. Ribas (2007) nos 

lembra que a capacidade humana é livre para simbolizar e representar o outro da forma que bem 

entender e fornece dicas de como “vencer” o preconceito. Afirma que o mais importante é que 

haja uma convivência profunda e sem pressa, em que se busque conhecer o outro tendo como 

referência aquilo que ele sabe, o que pertence somente a ele. O autor, sendo ele mesmo 

paraplégico, usuário de cadeira de rodas, acrescenta que os limites reais não estão nas 

(im)possibilidades de como andar, enxergar, pensar ou ouvir, mas nas relações travadas com o 

mundo.  

 Na visão dos professores, a família se revela como desconhecedora das capacidades 

daquele indivíduo que é parte dela e o colocam na escola por uma exigência social, não por 

acreditarem no seu potencial de aprendizagem. Em suas falas, esses docentes levantam a 

problemática, mostrando-se desapontados. Contudo, quando eles mesmos se referem ao aluno, o 

retratam como lento e impossibilitado de aprender. A palavra “lentidão” próxima a “prática” 

confirma isso.  Vejamos algumas falas:  

 

Lentidão. Aqui, o que eu entendo da lentidão deles é que eles são muito lentos, 

né? Muito, muito, muito, como eu te falei. É com o passar dos tempos que eles 

vão conseguindo o mínimo, né? De alguma coisa que você passa pra ele 
(CL/Sub01/P46). 
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Aqui, a questão de alunos lentos. Primeiro, ele vem despreparado pra série, com 

dificuldade. Aí, através dessa dificuldade dele, ele vai se tornar um aluno lento, 

porque ele num vai ter as habilidades pra resolver as atividades oferecidas e 
com isso vai prejudicar a aprendizagem dele, né? (CL/Sub01/P24). 

 

 

 

 Essas afirmações ratificam o quanto a formação docente está voltada para a valorização da 

homogeneidade da sala de aula. Os docentes não conseguem se “libertar” da formação que 

tiveram/tem, da qual o trabalho com a diversidade não fazia/faz parte. São “preparados” para 

atuar com alunos que correspondam ao oferecido, que tenham capacidade de responder 

questionamentos pré-definidos, que apresentem necessidades e demandas semelhantes. Sobre 

isso, Carvalho (2008) alerta que apesar de alguns alunos possuírem dificuldades para aprender, 

independente do motivo, isso não autoriza o docente a estabelecer limites em sua capacidade de 

aprendizagem. Acrescenta ainda que são alunos com necessidades educacionais especiais e que 

precisam de respostas educativas adequadas, não de descrença em suas potencialidades, uma vez 

que isto a história de atendimento educacional a esses alunos já se encarregou da fazer ao longo 

dos anos. 

 Dessa forma, mais do que inserir fisicamente o aluno no espaço do ensino regular, é 

preciso atentar-se para não o expor a uma situação de segregação, em que ocorre sua inserção no 

âmbito da aula, sem, contudo, haver verdadeiramente sua inclusão. É preciso remover as barreiras 

não só visíveis, como as arquitetônicas, mas também as invisíveis, como as atitudinais (Op. cit). 

Isso pressupõe mudanças, nas quais se deixa de enfocar as ausências e limites do aluno e se passa 

a valorizar suas diferenças e singularidades.  

 A palavra “apoio”, presente na mesma região, denuncia a exigência de auxílio no 

cotidiano com o aluno incluído. Numa abordagem semelhante àquela apontada à palavra “união”, 

os docentes revelam a dificuldade de na mesma ambiência da sala de aula trabalhar com alunos 

tão “diferentes”. Isso pressupõe o apoio de outros profissionais envolvidos no processo, como 

dizem:  

 

 

O apoio é importante não somente dos professores, mas da direção da escola e 

dos funcionários, né? De apoio, porque todos são educadores e nós precisamos 
do apoio de todo mundo (CL/Sub01/P25). 
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Tem que ter o apoio, né? O professor tem que ter o apoio... tem que ter o apoio 

do diretor, o apoio da coordenadora, né? Para que juntos, né? Venha estar 

ministrando uma boa aula... o professor em sala de aula.. né? (CL/Sub01/P02). 
 

 

 Ressaltamos que a palavra “apoio”, no mapa, ficou localizada próxima a “dificuldade” e 

distante de “lentidão”. Isso significa que a necessidade de alguém auxiliando o fazer é muito 

importante para esses docentes, o apoiando nessa prática, eliminando a principal dificuldade no 

relacionamento com o aluno incluído e, ao mesmo tempo, servindo para dividir a angústia e a 

responsabilidade vinculadas às limitações desse aluno lento. Ou seja, seria uma forma de o 

docente justificar que o aluno não aprende não por incompetência do professor, mas porque não 

tem capacidade para isso.  

Percebemos nessas falas aparecer um paradoxo: ao mesmo tempo em que os docentes 

enaltecem uma lentidão no aluno incluído que o incapacita a aprender, ao se reportarem às 

repercussões para o aluno, nomeação que compreende a terceira região, localizada na parte 

mediana superior do mapa, destaca a oportunidade de “aprendizagem”, “socialização” e 

“crescimento” para esse aluno através da educação inclusiva. É como se por conta da lentidão o 

aluno fosse incapaz de aprender, mas se exposto à insistência, apelo do discurso circulante, de 

crença em suas possibilidades, que se dá por meio da educação inclusiva, esse quadro pudesse ser 

alterado. Essa percepção pode ser observada em falas do tipo: 

 

 

Quando passa, assim, um pouco... o tempo, você, com o pouco que você vai 
vendo na criança, você nota que ela ta progredindo, né? Ela tá tendo evoluções, 

como a Ana Flávia. Ela num consegue escrever, mas você pergunta os 

pedacinhos, ela já consegue, né? Falar os pedacinhos. Ela já consegue juntar os 

pedacinhos no computador, né? Não tem coordenação nenhuma. No 
computador ela consegue, só com um dedinho, teclar as teclas tudinho. Só com 

um dedinho. Aí tem a itinerante [professora]. Ela ajuda muito mesmo. Ela passa 

a manhã, às vezes, todinha com ela. Aí ela traz os trabalhinhos que ela 
consegue fazer e aí você vê que é bastante proveitoso, né? (CL/sub01/P13). 

 

 

Ao chegarmos a esse momento de análise, considerando as construções até então 

evidenciadas, nos remetemos à Teoria das Representações Sociais em que nos aportamos nesse 

trabalho. De acordo com Moscovici (2003), as representações sociais pressupõem as interações 
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humanas, o pronunciar coletivo de maneira semelhante, ou seja, um pensar de grupo sobre os 

mesmos assuntos. Fazer parte da coletividade implica se permitir ser influenciado e influenciar 

em relação a comportamentos e conhecimentos. Assim, as representações sociais podem ser 

criadas, internamente, mentalmente, pois é dessa forma que “o próprio processo coletivo penetra, 

como o fator determinante, dentro do pensamento individual” (op. cit. p. 40). Nesse sentido, 

percebemos assim caracterizada a forma como os participantes desse estudo se posicionam ao 

tratarem da educação inclusiva. Apresentam discursos ambíguos e, por vezes, paradoxais sobre as 

possibilidades do aluno incluído. Refletem uma construção de significados que se processa 

interna e mentalmente, porém, ainda permutada por discursos outros, costumeiramente presentes 

em suas realidades. 

 Em meio a isso, podemos considerar que a mudança de comportamentos e atitudes não se 

dá de forma simples e rasa. Ou seja, por mais que o grupo incorpore um discurso, não significa 

que imediatamente este se manifestará na prática.  

No presente estudo, ao nos reportarmos às concepções de ensinar e de aprender que 

permeiam as falas dos participantes, observamos por um lado, uma postura tradicional e por outro 

técnica
22

, no que se refere a esses processos no contexto escolar. Essa postura impede que o 

docente perceba as “práticas inclusivas” que compõem o seu trabalho. A aspiração por uma 

aprendizagem linear, similar no tempo e no ritmo da turma e centrada na aquisição de conteúdos 

sistematizados, evita que esse profissional veja outras aprendizagens por ele despertadas no 

aluno, como podemos notar na seguinte fala:  

 

 

Todo mundo diz assim: “– Ah, se tivesse de aprender, já tinha aprendido, num 
aprende”. Aí eu venho batalhando, batalhando, batalhando, dos quatro alunos, 

três tão lendo e escrevendo. Agora a Ana... é assim: hoje, se você der um texto 

e mandar o Arinaldo ler, ele lê o texto. Aí eu vou perguntar sobre o que é essa 

história. Ela diz, fala disso, disso, disso. Ela diz na frente de todo mundo. Só ela 
que fala. Ela interpreta o texto todinho. Oralmente vai uma beleza, agora passou 

                                                
22 Nesse trabalho, tomamos os termos “tradicional e técnico” para enfatizarmos o modelo de ensino em que, como 

tradicional, a centralidade se dá na figura do professor que se volta a controlar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. 

Assim, a aprendizagem é esperada de forma linear e semelhante entre os alunos, posto que o ensino é ministrado de 

forma igual para todos. Como técnico, referimo-nos à inspiração nas teorias behavioristas da aprendizagem e da 

abordagem sistêmica do ensino, que se volta a uma prática pedagógica controlada e dirigida pelo professor. A função 

do aluno é reagir aos estímulos de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e avançar. 
Seus interesses e seu processo particular não são considerados e a atenção que recebe é para ajustar seu ritmo de 

aprendizagem ao programa que o professor deve implementar (MIZUKAMI, 2003). 
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pra cá (escrita), ela aprende numa semana e na outra semana já esqueceu. Basta 

passar um final de semana, um feriado, ela já esqueceu. Agora se a gente vai 

fazer teatro aqui, a gente ensina pra ela cantar, representa tudo o que for oral, 
agora eu queria tanto que alguém me desse uma luz do que fazer com a Ana. Aí 

é quando vem aquela de você ficar angustiado, sente falta do apoio, porque se 

eu tivesse alguém que ficasse me orientando [...] (CL/Sub01/P43). 

 

 

 A procura por soluções para que o aluno aprenda, no sentido de “sorver conteúdos”, 

impede o docente de perceber o quanto ele aprendeu de outras formas. Sente que fez pouco. 

Embora tenha conseguido tornar o ambiente da sala de aula inclusivo, acredita que não é assim, 

que não está fazendo certo, já que o aluno não consegue escrever como os outros colegas. Aqui, 

percebemos a dificuldade de conceber, na prática, o que apresentam em seus discursos: as 

possibilidades de aprendizagem que o aluno inclusivo possui. Para Alves (2006) a educação 

inclusiva deve ser encarada como aquela que abrange todos os alunos e respeita suas diferenças, 

“sem, no entanto, pretender massificá-los com uma suposta homogeneização, caracterizando, 

assim, o que é melhor para o aluno. Fazer o melhor para o aluno é prover todas as suas 

necessidades para que possa operar melhor no mundo” (p. 103).  

A proximidade das palavras “socialização” e “crescimento” denotam a escola inclusiva 

como possibilidade do aluno com necessidades educacionais especiais ter a oportunidade de se 

relacionar com os “normais”, o que certamente influenciará no seu crescimento enquanto pessoa 

e cidadão, ou seja, revelam o que “ganha” o aluno quando incluído no ensino regular. A este 

respeito, os docentes expressam: 

  

 

A inclusão. Você tem que socializar a criança, né? Você tem que ter muita 

paciência pra ver o crescimento dessa criança a cada dia e dar oportunidade, 
porque ela é uma criança despreparada, tem que ser socializada 

(CL/Sub01/P28). 

 
 

Eu vejo a educação inclusiva como uma forma diferente de trabalhar, uma 
forma de socializar, de integrar as crianças especiais com os outros que são 

ditos normais. É uma forma, tipo assim, que eles sejam tratados de igual pra 

igual, que eles consigam aprender, que eles tenham as oportunidades, as 

mesmas que os outros tem (CL/Sub01/P31). 
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Eu acho que todos têm direito e oportunidade, né? de ser cidadão, ter o seu 

direito reconhecido... que a educação deve conhecer, deve ser um trabalho não 

só voltado pra eles, mas pra família, né? Pra comunidade, pra sociedade em 
geral. Eu acho que num desenvolve mais porque num é tão divulgado. É uma 

necessidade que as crianças especiais precisam ter seus direitos reconhecidos e 

a necessidade de se realizar os desejos, porque aqui é onde eles buscam realizar 

o mínimo da vida deles. É aqui. Um bolo, uma festa, um balão. É aqui. Aqui é o 
escape da vida deles, por isso que eu acho da necessidade da inclusão 

(CL/sub01/P44). 

 

  

 Essas enunciações remetem ao trato que sempre foi dado ao aluno “diferente” e suas 

impossibilidades em conviver com os normais. Ribeiro (2003), Jannuzzi (2006) e Martins (1999), 

abordando a história da educação especial, relatam que aqueles que se desviavam do padrão de 

normalidade ditado socialmente eram segregados e não conviviam com os normais, sob risco de 

os contaminarem. Eram vistos como doentes que precisavam ficar trancafiados. Somente com os 

movimentos e campanhas em prol da integração dessas pessoas à sociedade e posteriormente com 

o advento da educação inclusiva, passaram a ser vistas com possibilidades de participação no 

sistema educativo regular. 

 A socialização surge nas falas, como um contraponto ao passado, propiciando ao 

educando uma convivência saudável com todos, favorecendo sua percepção e interação com o 

mundo.  

 

 

2.2 – Direcionando o Olhar sobre a Construção de Classificações e Categorias  

 

 

 Na produção anterior, ao tratarmos das CL, exploramos os pontos projetados de acordo 

com as regionalizações percebidas no mapa. Neste momento, nos deteremos às classificações 

dirigidas (CD) e à Análise dos Menores Espaços (SSA). Com isso, buscaremos evidenciar 

maiores detalhes na organização dos pontos dentro de cada uma das facetas em que se divide o 

mapa e, além disso, as relações que se estabelecem entre essas facetas. É importante lembrarmos 

que nessa construção, os itens localizados em regiões diferentes compartilham facetas diferentes, 

sendo, portanto, necessário observar as distâncias entre eles. A configuração a ser analisada pode 

ser observada na figura 03.  
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Figura 03 – Projeção gráfica da análise SSA da CD – Subgrupo 01 

  

 

 Recordamos que na CD a organização das palavras é direcionada. Os participantes são 

convocados a formar os grupos de palavras em relação a uma palavra ou expressão-estímulo que, 

em nosso caso, voltou-se à expressão “educação inclusiva”. Para isso, obedecem aos critérios de 

associação: muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco e não associado. Na projeção gráfica da 

CD, podemos perceber as palavras reorganizadas e uma melhor disposição do discurso circulante 

sobre “educação inclusiva” e de sua relação com a prática.  

 Neste mapa percebemos uma partição do tipo polar, constituindo três facetas. Uma delas 

localizada na parte superior direita denominamos educação inclusiva e a prática docente, 

porque na reorganização dos itens e de seus sentidos, os docentes agregam palavras que se 

referem a aspectos profissionais e afetivos que deixam transparecer o que pensam sobre o 

fenômeno e as características que são necessárias para se ter um fazer inclusivo; uma outra, 

localizada na parte inferior direita do mapa, definimos como repercussões para o aluno, posto 

que, a exemplo da CL, aparecem nesse momento, os pontos positivos, ou seja, os benefícios da 

educação inclusiva para o aluno com necessidades educacionais especiais; por último, 

destacamos a dimensão negativa, localizada na região esquerda do mapa, apresenta os elementos 
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considerados negativos na prática docente que permeiam a inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular. 

 Na primeira faceta, educação inclusiva e a prática docente, projeta-se então, “inclusão”. 

Logo abaixo, as demais palavras que lhe dão significado. Desse modo, “desafio”, “apoio”, 

“necessidade e “aprendizagem”, se voltam para o quanto os docentes sentem-se solitários no 

processo de implantação de práticas inclusivas. Confirmando o que apresenta o mapa anterior na 

CL (Fig. 02), o docente sente necessidade de alguém que o ajude, pois acredita ser desqualificado 

para a tarefa inclusiva. No entanto, ainda que esse profissional continue a frisar a necessidade 

desse apoio, ao contrário do que é retratado no momento anterior, ele não o aponta como alguém 

com quem possa “dividir” a responsabilidade dos resultados obtidos junto ao aluno incluído. 

Ainda que haja esse auxílio, o sucesso ou o fracasso desse aluno permanece sendo mérito 

exclusivo do seu trabalho. A responsabilidade por isso lhe é singular.  

 Observemos algumas falas que retratam essa realidade: 

 

 

Aqui na inclusão, desafio, eu coloquei porque, assim... pra gente... eu... até 
agora eu acho difícil trabalhar com criança assim. Tipo assim, eu ter que ir lidar 

com a criança que é mais ativa e ela que é mais passiva, né? Então é muito 

difícil pra gente ter que conciliar isso. E pra gente aprender... a gente tem que 
ter alguém que sabe e que oriente a gente, né? (CD/sub01/P41). 

 

 

A gente pensa que é fácil, né? Trabalhar com inclusão, mas na verdade num é 

fácil não, porque o aluno quando ele entra na sala de aula, ele espera realmente 
do professor todo o apoio, toda uma dedicação. E, às vezes, quando a gente se 

depara com uma sala de aula com 25 alunos, 30 alunos, a gente num sabe nem 

como agir com aquela criança surda, muda, portador de deficiência física ou 
mental. Eu acho que o professor deveria ter um auxiliar, quando você tem uma 

parceira, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Porque a gente trabalha em 

dupla. Porque eles precisam de atenção assim, lado a lado. Quem tem que fazer 

é nós mesmos (CD/Sub01/P49). 

 

  

 Lidar com a diferença é algo apavorante que pressupõe o auxílio de outros. São alunos 

que precisam de mais cuidado e mais atenção do que o aluno tido como normal. A comparação, 
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de acordo com Pires (2006), resvala no aluno incluído, que é incitado a acompanhar a disposição 

escolar e determinações, na maioria das vezes, pensadas e elaboradas para um alunado 

homogêneo, seja em termos de inteligência, destreza ou força física. 

 A dinâmica da educação inclusiva produz rachaduras na função docente de transmissor de 

conteúdos. Isso instiga esse profissional a buscar o conhecimento de „como se faz‟ essa prática. 

Essa busca se fundamenta no desejo de encontrar modelos, práticas desenvolvidas por outros que 

lhe sirvam de exemplos. Por esse motivo, solicita o auxílio de outros que lhe ofereçam suporte e 

dividam a responsabilidade. 

 Ainda na primeira faceta, “respeito”, “compromisso” e “capacitação” estão voltados para 

os atributos necessários ao docente na prática inclusiva. Mencionam esses itens como requisitos 

profissionais indispensáveis. Confirmando o observado na CL, requerem uma super-capacitação 

que os tornem extremamente profissionais, nem que para isso adentrem em outras profissões, 

pois é preciso desenvolver mais características que os habilitem a ser um bom docente, como se 

antes do advento da educação inclusiva isso não fosse necessário.  

 Camelo (1999), ao pesquisar sobre as dificuldades dos professores sobre a educação 

inclusiva em escolas regulares, afirma que a falta de conhecimentos específicos é o principal 

entrave no trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais. Nóbrega (2007) 

localiza em sua pesquisa sobre representações sociais de educação inclusiva a denúncia sobre a 

falta de capacitação e a demanda por maiores conhecimentos sobre deficiências e práticas 

educativas. 

 Nesse mesmo sentido, para os participantes desse estudo, o sentimento de limitação 

insurge na busca pela especialização, algo que podemos perceber nos seguintes trechos: 

 

 

A educação inclusiva é muitíssimo associada a compromisso. Tem que ter 

muitíssimo compromisso com o trabalho. A capacitação também tem que ter, 

porque não adianta a gente dizer: “– ah, não!” Tem hora que tem que ter a 
teoria dizendo tim-tim por tim-tim como fazer. Tem que tá bem capacitado, 

porque esse assunto é novo (CD/Sub01/P33). 

 

 

Essas crianças precisam de apoio médico, então a gente tem que ser professor, 

tem que ser psicólogo, tem que ser tudo. Então tem que melhorar a capacitação. 

Eu acho que a expectativa deles [governantes] está muito grande em relação a 

pouca coisa que eles tão fazendo (CD/Sub01/P22). 
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 Os docentes parecem viver o momento de descortinar as imagens que têm de sua 

profissão, a partir da qual repensam, reconstroem os sentidos da docência na sociedade atual. 

Para esses docentes, não basta ensinar o aluno a ler e escrever, principalmente quando sugerem 

que alguns alunos não conseguem isso ou conseguem muito lentamente. Então, urgente se faz 

modificar os cursos de formação para que se possa aprender o “quê” e o “como fazer”. Segundo 

Fontana (2000), a concepção sobre os docentes já sofreu inúmeras alterações ao longo dos anos e 

nos lembra que o professor especialista é concebido como aquele que na intencionalidade 

pedagógica elabora de forma metódica a ação. É essa a vontade demonstrada pelos participantes: 

se falta a segurança no fazer, que o planejem minuciosamente para que se antevejam os possíveis 

problemas na sala de aula e tenham prontas as soluções. Na reconfiguração de suas práticas, os 

docentes pesquisados expressam a necessidade de segurança que tanto anseiam: “não se pode 

continuar tateando no escuro” (CD/Sub01/P07). 

 “Amor”, “união”, “paciência” e “dedicação”, também localizadas na mesma faceta, dizem 

respeito à concepção de educação inclusiva manifestada pelos participantes. São os aspectos 

afetivos que confirmam o fenômeno como um ato de amor. É preciso reorganizar e elaborar 

sentidos e significados para a nova prática, pois se antes a preocupação dizia respeito somente 

aos aspectos formativos e profissionais, agora, além disso, é necessário desenvolver estratégias de 

como se relacionar com esse aluno. Mais ainda, para lidar profissionalmente com este, é preciso, 

antes, lidar com o sujeito deficiente. Tal necessidade traz à tona a dimensão relacional que incita 

o confronto de concepções, valores, sentimentos arraigados sobre deficiências, deficientes, 

doenças e anormalidade. 

 A solução é ter muita paciência, dedicação, amá-lo e buscar a união de todos os 

envolvidos, como podemos perceber:  

  

 

Tem que ter muita paciência, amor, dedicação. Tem que ter. Eu acho que não 

associado a isso aí, eu acho que é a dificuldade. Eu acho que nada é difícil 

quando a gente quer e tem paciência, amor e dedicação (CD/Sub01/P18). 

 
 

Aqui, paciência... a pessoa tem que ter muita, muita paciência mesmo pra poder 
conseguir, né? Então, eu acredito que se não tiver paciência, se não tiver amor, 

se não tiver união, se não tiver dedicação, nada vai dar certo. Então eu acho que 

todos esses devem andar caminhando um do lado do outro (CD/Sub01/P39). 
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 Esse é o discurso circulante: quando os participantes se referem ao fenômeno “educação 

inclusiva”, aparece uma concepção fundada no afetivo; quando fazem menção à prática inclusiva, 

surgem elementos profissionais. Isso explica porque o termo “dificuldade”, na reorganização das 

palavras proporcionadas pela CD ficou em outra faceta. Ela não cabe na nomeação do significado 

do termo educação inclusiva. Esta, enquanto um ato de amor, é uma necessidade, algo que jamais 

poderá ser desconsiderada, negligenciada. Apesar de ser um desafio que evoca o auxílio de 

outros. Ao contar com o compromisso e o respeito enquanto atributos profissionais, exaltam os 

aspectos afetivos sobre esses atributos e o relacionamento com o aluno com necessidades 

educacionais especiais torna-se possível. Dessa concepção, a dificuldade não faz parte.  

 Observemos como essa situação foi demonstrada durante as classificações: 

 

Compromisso, amor, respeito. Essas palavras aqui foram as primeiras que eu vi 
e achei que elas formavam um grupo bem interessante porque quem tem 

compromisso, amor ou respeito, com certeza vai criar oportunidade pra 

desenvolver o trabalho e crescimento daquele aluno. Temos um aluno aqui que 

é exemplo. Nós fizemos uma atividade aqui e ela ganhou até um prêmio. Ela 
avançou muito com a inclusão, de certa maneira, nós sabemos que ela tem 

deficiência, tem dificuldade, mas ela já passou a participar de algumas 

atividades que, de certa maneira, ela desenvolveu, não de uma maneira como 
uma criança, né? Que tenha hábitos... (pausa) mas, que... de uma certa maneira, 

desenvolveu (CD/sub01/P24). 

 

 

 Assunção (1996), investigando o magistério e o cotidiano escolar, verifica que para ser 

professora são fundamentais algumas características, dentre elas, gostar de crianças, ter paciência, 

dedicação e amor. Observamos na faceta em análise, a preocupação em como se relacionar com o 

aluno. Todos os esforços devem ser empreendidos para responder a isso. Tanto que há uma 

ausência de tudo o que seria negativo e pudesse atrapalhar o processo. As falas revelam o 

figurado, aquilo que consideram ideal. Há, portanto, a expressão de uma denegação
23

.  

 Acreditamos que quando confrontados com o estímulo, no momento da CD, os docentes 

denegam as dificuldades bem apontadas na CL e imaginam a educação inclusiva como um 

                                                
23 De acordo com o dicionário de psicologia Dorsch (2001), denegação significa recusa, rejeição, negação, não 

reconhecimento de um fato. Acrescenta, na análise do termo, que “segundo Freud, a denegação apresenta, em 
determinados contextos, um compromisso inconsciente entre a recusa afetiva e o reconhecimento intelectual” (p. 

234). 
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movimento de reordenação de seus conhecimentos e práticas no qual o relacionamento com o 

aluno incluído deve ser o principal foco. Trata-se de um discurso que elimina dificuldades, logo, 

diz respeito ao desejado, não condiz necessariamente com o real. Esse conflito pode ser 

entendido como uma forma de defesa do grupo, mantendo-o coeso e conformado. 

 Na segunda faceta, repercussões para o aluno, a concepção de educação inclusiva 

amplia-se e passa a ser uma possibilidade de participação social para um indivíduo que sempre 

esteve à margem da sociedade. Nesse sentido, os aspectos benéficos da educação inclusiva para o 

aluno incluído, são exaltados. 

 “Aceitação”, “oportunidade”, “prática” e “socialização” confirmam a educação inclusiva 

como uma possibilidade de aceitar as diferenças, conduzindo o aluno incluído à participação 

social. Os professores pesquisados acreditam que a educação inclusiva pode contribuir para 

tornar o mundo um lugar melhor para todos. Celebram, pois, o discurso da diversidade, justiça 

social e igualdade de oportunidades. Vejamos algumas falas: 

 

É preciso realmente incluir esses alunos. E não só ter na sala de aula, né? Mas 

procurar incluir mesmo com os outros e fazer com que eles se sintam também 

como cidadão fazendo parte da escola e não só aquele aluninho lá no canto da 

sala, sem participação, sem envolvimento, né? Mas que a inclusão realmente é 
isso, né? Fazer com que eles se encaixem, enquadrem, com os outros 

(CD/Sub01/P05). 

 

 

Eles precisam também ser vistos como cidadão comum igual os outros, né? 

Apesar de suas deficiências, mas eles num deixou de ser um cidadão com todos 

os seus direitos e eles estando lá no anonimato, fora da sociedade, vai dificultar 

muito mais a vida deles, né? Além da deficiência, ele num vai ter oportunidade 
(CD/Sub01/P35). 

  

 

 

 Pires (2006) questiona se a igualdade de oportunidades não seria uma utopia liberal, pois 

embora estimulada pelo sistema educativo, ele próprio a desfaz, uma vez que na escola 

predomina a seleção e a avaliação, excluindo os inábeis para a aprendizagem ou rotulando-os e 

promovendo os mais competentes. O autor acrescenta que a educação escolar submetida aos 

valores da imposição dominante passa a reproduzir a ótica do mercado, valorizando a 



              84 

 

 

competição, a eficiência, o domínio técnico, favorecendo o desaparecimento da igualdade de 

oportunidades.  

 Estariam então, os docentes participantes desse estudo manifestando um discurso vazio? 

Consideramos que não. Acontece que essa igualdade de oportunidades além de ser restrita, por 

conta das mais variadas circunstâncias (históricas, temporais, sociais, familiares, etc.) “os 

indivíduos ainda têm que lidar com as desigualdades que carregam dentro de si mesmos” (PIRES, 

2006, p.39). Por isso as falas estão voltadas para um “vir a ser”, ou seja, não parecem acreditar 

que essa valorização da diversidade, igualdade de oportunidades e justiça social estejam 

realmente acontecendo, mas embebidos pelo discurso, afirmam que é possível que aconteçam; a 

educação inclusiva pode propiciar isso. Antes, é necessário valorizar e incentivar as 

diferenciações entre as pessoas.  

 Mitler (2003) nos lembra que a sociedade em que vivemos está repleta de desigualdades, 

as quais, por sua vez, respingam no sistema educacional, porém, trabalhar para se ter uma 

educação inclusiva é uma forma de lutar pelos direitos humanos universais. Esse consiste em um 

discurso ancorado nos preceitos inclusivos que circula nos espaços de vivências desses 

professores. Está em todos os lugares, inclusive através de uma colaboração midiática: 

 

 

 
Educação inclusiva, eu só vim entender assim mais ou menos o que é depois 

que assisti aquela novela que passou lá da filha que a Regina Duarte fazia, né? 

Que ela tinha síndrome de Down. Aí que eu vim, né? Me aprofundar mais. Aí, 
desde então que nós começamos a fazer cursos e mais cursos e a trabalhar com 

a inclusão. O governo federal vem investindo bastante. Você vê, todas as 

propagandas agora que eles colocam na televisão, tem a ver com isso, né? 

Então pra mim é isso, trazer pra dentro da escola ou até mesmo pra dentro da 
sociedade, que tem pais, né? Que deixam lá trancado como se fosse qualquer 

outra coisa, se não fosse uma pessoa, né? Começar a dar pr‟aquela pessoa os 

direitos que qualquer um outro tem. Então pra mim, isso é educação inclusiva 
(CD/Sub01/P05). 

  

 

 No estabelecimento de um discurso muito se vai aspirando do que está a sua volta, do que 

falam outros. Entendemos que, dessa forma, os docentes evidenciam uma concepção de educação 

inclusiva tendo a figura do aluno com necessidades educacionais especiais como imagem 

firmada, para a qual se direcionam os benefícios desse paradigma. 
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 Ainda na faceta repercussões para o aluno, as palavras “crescimento” e “realidade” 

confirmam as possibilidades do aluno incluído no ensino regular ter desenvolvimento pessoal e 

social, uma vez que a educação inclusiva se configura como uma realidade irreversível. Essa 

idéia advém notadamente da concepção de educação inclusiva embasada nos preceitos impressos 

em documento nacional, como a Constituição Federal, que defende o acesso de todos à escola, 

tendo em vista “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (Art. 205); e internacional, como a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos
24

, realizada em Jomtien – Tailândia –, na qual se assegura que a educação é 

um direito de todos, independente da idade e em qualquer lugar do mundo, sendo “[...] 

fundamental para o progresso pessoal e social; entendendo que pode contribuir para conquistar 

um mundo mais seguro, mais sadio”.  

 Essas duas citações nos ratificam a origem do discurso manifestado pelos docentes. No 

entanto, é importante frisarmos a demonstração de insegurança que percebemos na reprodução 

desse discurso. Essa análise corrobora com o resultado de outras pesquisas: Janes (2008), ao 

investigar a concepção de estudantes do curso de pedagogia da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) sobre educação inclusiva, explicita que há uma confusão conceitual, o que ratifica que 

tal conceito está em construção, possível de re-significações. Cunha; Manangão e Leandro (2008) 

ao pesquisarem concepções sobre inclusão social e educacional de professores de educação 

especial no Rio de Janeiro, visualizam que o conceito de educação inclusiva está atrelado a 

concepções anteriores. 

 Nesse sentido, é impossível não notar preceitos da integração escolar nas falas aqui 

analisadas. Termos como inserir, enquadrar e encaixar, são comuns quando se referem ao aluno, 

como podemos verificar: 

 

 

A educação inclusiva é uma oportunidade da criança conviver com as outras 

crianças. Não com aquelas... (pausa) tem lugar que são só aqueles tipos, né? 

Como é que aumenta? Se pra onde olha tudo é a mesma coisa, né? Tudo do 

mesmo jeito. Aqui não, eles tão crescendo. Tem um crescimento. Aqui não. Ele 
vai se adaptar. Se integrar (CD/Sub01/S41). 

 

                                                
24 Realizada em 1990, na Conferência Mundial de Educação para Todos, reunindo cerca de 1500 participantes de 155 
países, dentre eles, especialistas em educação. Teve a colaboração do UNICEF, PNUD, UNESCO e Banco Mundial 

(CARVALHO, 2007b). 



              86 

 

 

 Podemos dizer então, que na tentativa de se familiarizar com o fenômeno educação 

inclusiva, os docentes manifestam uma concepção imbricada nos preceitos da integração escolar 

e da educação inclusiva. A este respeito, desenvolveremos uma explanação mais aprofundada ao 

discorrermos sobre as ideias que permeiam os preceitos supramencionados, o que compõe um 

dos elementos a serem tratados nos capítulos seguintes.  

 A palavra “expectativa” não é analisada como significativa quando os docentes falam de 

“repercussões para o aluno”. Observemos que, nessa faceta, são enaltecidos os aspectos positivos, 

os ganhos que o aluno incluído tem com a educação inclusiva, logo, a “expectativa”, se refere ao 

docente, ao que ele espera, ou seja, ao retorno que o aluno possa lhe dar após ser beneficiado com 

o que a educação inclusiva oferece. 

 Na terceira faceta, encontramos as palavras que representam a dimensão negativa da 

educação inclusiva. É como se ao nomear educação inclusiva como um ato de amor, sendo 

necessário sentimentos afetivos e elementos profissionais (1ª faceta), isso repercutisse no aluno, 

beneficiando-o com participação social e crescimento pessoal (2ª faceta). Desse modo, os 

elementos negativos do processo, são organizados em outra faceta, à parte (3ª faceta), porque 

seus elementos estão mais voltados para a prática docente, enquanto as duas primeiras tendem 

bem mais para o discurso teórico. 

 Nesse sentido, “despreparo”, “preconceito”, “dificuldade” e “lentidão” lembram aquilo 

que presumem ser nocivo no processo. Essa proximidade entre as palavras se justifica se 

pensarmos na preocupação desses docentes em se relacionar com o aluno incluído, muito bem 

destacada na CL. Afinal, se relacionar com alguém que sempre foi tido como diferente por se 

desviar do padrão de normalidade ditado socialmente (JANNUZZI, 2006), não é fácil, precisam 

então de uma super-capacitação para vencerem o despreparo e terem capacidades para criar 

estratégias de convivência que facilitem o fazer. Nas falas, expressam bem essa realidade: 

 

 

É preciso professores capacitados e preparados pra trabalhar com essas 

crianças. Os que estão agora, estão se capacitando e se preparando. É muito 

difícil, tem que ter muito trabalho, muita participação mesmo, estudar muito, 
fazer muitos cursos, pra ter esse preparo mesmo, porque num é qualquer um 

que chega lá e vai conseguir não, tenha certeza. É preciso aprender como é que 

faz primeiro (CD/Sub01/P46). 
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Logo no inicio da inclusão, as meninas que foram trabalhar com os deficientes 

auditivos tavam achando dificuldade porque num conseguiam falar com eles, 

né? Teve uma colega que disse que deixava ele lá atrás porque num sabia falar. 
Eu digo: “– não, tu coloca ele pra frente, aí tu se dirige pra ele, depois que tu 

entregar as atividades pros outros, aí tu se dirige mais pra ele, que ele tem que 

ficar vendo assim tu falando”. Aí: “– Ah, mas eu tô achando a maior 

dificuldade!”. Num é fácil mesmo, não né? (CD/Sub01/P09). 

 
 

 Confirmando o que dizem os docentes na CL, o despreparo não advém somente da falta 

de capacitação, mas da dificuldade mesmo de se relacionar com alguém que assusta por suas 

limitações física, mental, sensorial, etc.. Ainda que reivindiquem, no discurso, a participação 

social do aluno com necessidade educacional especial, o veem como alguém inábil para a 

aprendizagem e isso dificulta o relacionamento, pois mexe com a própria concepção de docente e 

discente. De que vale um professor, se não sabe ensinar? De que vale um aluno se não consegue 

aprender?  

 Oliveira (2004) ao pesquisar nas cidades de Belém e São Paulo sobre representações 

sociais de educação especial, situa a existência de representações discriminatórias ao serem os 

discentes referidos como incapazes de aprender. Notamos essa dimensão quando os participantes 

de nosso estudo se referem ao aluno incluído no ensino regular. A concepção de ensino e 

aprendizagem enraizada em uma visão na qual o docente é um mero transmissor de conteúdos e o 

aluno o receptor, serve de pano de fundo para solidificar as representações sociais de aluno com 

necessidades educacionais especiais como anormal e impossibilitado de aprender. As colocações 

desses profissionais expressam isso de forma clara: 

 

Nós professores, ainda temos muita dificuldade, né? De lidar com essa clientela 

que é bem diferente das ditas normais, né? Das crianças ditas normais, porque 
elas são muito lentas e exige, mais esforço, né? Do professor pra trabalhar com 

esses alunos. Não aprendem mesmo (CD/Sub01/P35). 

Quando eu andava, assim, no ônibus, tinha uma criança que ela era surda e 

muda e ela estudava, né? E eu ficava me perguntando, assim, como era que a 
professora tinha capacidade de trabalhar com uma criança daquela. Ela era 

muda e surda e como era que ela conseguia aprender, né? E hoje eu me vejo 

assim, na situação de ter que ensinar (CD/Sub01/P15). 

 

 

 



              88 

 

 

 As representações sociais de aluno incluído como alguém inútil e inábil para a 

aprendizagem ainda se encontram firmes impedindo mudanças de atitudes e práticas. Entre as 

queixas, como se não bastasse a dificuldade em se relacionar com esse aluno, ainda há as salas 

lotadas e uma família sempre ausente. Vejamos as seguintes menções: 

 

Um aluno que é surdo, por exemplo: “– Ah, vamos deixar ele ali no canto, né? 

Ele num ouve mesmo, num vai dizer pra ninguém, então vamos deixar ele aqui 

no canto”. E muitas vezes num é nem isso, num é nem vontade do professor, é 
uma sala superlotada, é complicado você trabalhar com aluno surdo e atender 

todos aqueles alunos, ainda mais atender esse aluno. Aí junta tudo realmente e o 

aluno fica no canto, né? (CD/Sub01/P48). 

 

 

A inclusão... (pausa) a dificuldade maior que eu tenho, é quando a gente vê uma 

sala de aula com várias crianças. É a superlotação. Você preenche a sala de aula 
com um número tal de aluno, ainda tem dois, três alunos com problema de 

inclusão ali. Aí, como que... você fica imaginando: como que você vai lidar 

com aqueles três alunos? (CD/Sub01/P06). 
 

 

  

 Sobre esse assunto, Mendes (2006) alerta que o maior problema não é sobre o acesso do 

aluno com necessidade educacional especial a qualquer educação, seja regular ou especial, mas 

principalmente, àqueles poucos que têm tido acesso, não estão tendo uma educação apropriada. A 

autora acrescenta que isso é resultado do descaso público e do oferecimento de serviços que ainda 

primam pela segregação escolar. Localizamos esse descaso em falas como as mencionada acima. 

Salas de aula com excesso de alunos contribuem para o insucesso de uma escola inclusiva. Não 

vale apenas constar em documentos legais
25

 o limite de alunos por salas, é preciso efetivar na 

prática. 

                                                
25 Quando tratamos desses documentos legais, nos referimos inicialmente ao disposto no Artigo 25 da LDBEN nº 

9.394/96, em que encontramos: Art. 25 – Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação 

adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais dos estabelecimentos. 

Com vistas nele, referimo-nos mais especificamente ao disposto na Normativa  da Secretaria de Estado de Educação 

do Acre (SEE/AC) 04/2004 que estabelece o número máximo de alunos por sala da seguinte maneira: Art. 42, § 1º - 

a) Educação Infantil, máximo de 25 alunos por sala; b) 1ª série do Ensino Fundamental, máximo de 30 alunos por 

sala; c) 2ª a 4ª e 5ª série do ensino fundamental, máximo de 35 alunos por sala; d) 6ª 7ª a 8ª 9ª série e Ensino Médio, 
máximo de 40 alunos por sala. 
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 A denúncia de superlotação nas salas de aula vem acompanhada da ausência de outras, 

recursos materiais e, também, de atuação humana. Esta, centrada, principalmente, na própria 

família do aluno com necessidade educacional especial. O maior lamento dos participantes de 

nosso estudo diz respeito à ausência dos pais que colocam a criança na escola e não oferecem 

qualquer suporte de colaboração. Os professores sentem-se responsáveis solitários pela educação 

desses alunos e culpam a família por “abandoná-los”. Sobre isso, expressam: 

 

 
 

A maior dificuldade é a família. A família, chama aqui num vem, manda 

chamar na escola, num vem. Pra você conseguir fazer uma reunião aqui, você 
tem que mandar dizer que vai ter um lanche, que o ônibus naquele dia... os 

alunos não vêm pros pais poderem vim no ônibus porque senão, não vem. Aí 

tanto faz você reclamar. A gente passa um trabalho pra eles pra casa, no outro 
dia eles voltam do mesmo jeito. Eu vou fazer aquele trabalho com eles: “– Ah, 

me esqueci”, “– Ah, num sei fazer”, “– Ah, ninguém me ensinou”. Aí é assim, 

ninguém faz. O trabalho só é feito aqui (CD/Sub01/P13). 

 

 

A escola deve divulgar esse trabalho pro meio, pra família mesmo. As vezes a 

família põe a criança aqui, oh! E esquece. Tem reuniões de pais, os pais das 
crianças especiais só aparecem dois ou três, são os que menos vêm. E aí? 

Dificulta o trabalho, né? (CD/Sub01/P45). 

 
 

 Rebouças, Lopes e Oliveira (2008) no relato de experiência intitulado “Família, escola e 

sociedade – caminhos de inclusão: a experiência de uma pessoa com deficiência
26

”, analisam que 

a família quando solidária e humana se constitui como primeiro espaço de inclusão. Nesse 

cenário, hábitos e valores desenvolvidos no seio familiar podem alicerçar a construção de uma 

sociedade inclusiva. Além disso, alertam para o desgaste sofrido pela família com a chegada de 

um filho que a mobiliza contra a discriminação e segregação.  

 O medo do fracasso e do isolamento corrobora para que as famílias tenham 

comportamentos contraditórios, indo da superproteção ao abandono. Concordamos com Freire 

(2003), quando afirma que o luto advindo da perda da criança perfeita, idealizada pelos pais, é 

um dos primeiros desafios que o infante, destoante do padrão de normalidade ditado socialmente, 

                                                
26

 Trabalho apresentado no 3º Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades 

Especiais, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2008. 
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se depara. A autora afirma que por ser este um processo inconsciente, é possível que a criança 

real nunca venha a nascer, ficando os pais a conviver com o luto. Desse modo, não há porque se 

preocupar com sua educação, profissionalização, lazer, sexualidade ou autonomia.  

 Ao pesquisar o “ser mãe de um jovem com necessidades especiais” na cidade do 

Natal/RN, Santiago (2008) nos mostra que algumas mães, diante da notícia de um filho tido como 

anormal, perceberam-se tomadas por sentimentos confusos como amor e ódio, cuidar e 

negligenciar, aceitá-lo como é e desejá-lo diferente, alguns momentos alternando anseios de vida 

e outros de morte.  

 Estas constatações remetem à necessária parceria entre escola e família no processo de 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Já não se pode 

admitir que a responsabilidade seja atribuída somente à escola, sendo em casa o local onde a 

criança passa a maior parte do seu tempo. Nesse sentido, as ações empreendidas pela família 

devem ocorrer em consonância com as desenvolvidas na escola. Essa consideração é difundida na 

pesquisa empreendida por Duarte e Munhóz (2008) que ao investigarem as expectativas das 

famílias em relação à escolarização de alunos com deficiência mental incluídos no ensino regular, 

verificam que além dos fatores econômicos, sociais e culturais é preciso considerar o que a 

limitação da criança proporcionará à família e ressaltam que todos esses fatores devem ser vistos 

nas suas relações de interdependência. As autoras complementam suas reflexões referindo-se ao 

fato de que o início da vida escolar de um(a) filho(a) configura-se como um momento de alegria e 

expectativas, porém, se esse aluno for uma criança com necessidades educacionais especiais, esse 

pode ser um período de angústias e preocupações. 

 Na Declaração de Salamanca
27

 (1994), é possível encontrar várias referências à 

importância da família no contexto educacional dessas crianças. Destacamos: 

 

 

A educação das crianças com necessidades educativas especiais é uma tarefa 

compartilhada com pais e por profissionais. [...] o papel das famílias e dos pais 

podem ser valorizados se lhes forem transmitidos os esclarecimentos 

necessários numa linguagem simples e clara (p. 37). 
 

 

                                                
27 Trata-se de uma resolução das Nações Unidas adotada em Assembleia Geral. Apresenta os procedimentos padrões 
para a equalização de oportunidades para pessoas com necessidades educacionais especiais. É considerada 

mundialmente um dos mais importantes documentos que visam a inclusão social (Declaração de Salamanca, 1994). 
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Os governos devem tomar a iniciativa de promover a cooperação com os pais, 

através do estabelecimento de medidas em caráter político e da publicação de 

legislação relativa aos respectivos direitos. Deve-se estimular o 
desenvolvimento de associações de pais e os seus representantes serem 

chamados a pronunciar-se sobe a elaboração e implementação de programas 

destinados a promover a educação dos filhos (p. 38). 

 
 

 

Essas considerações confirmam que para que as famílias contribuam de forma positiva na 

inclusão dessas crianças no ensino regular, necessitam de apoio tanto financeiro quanto afetivo e 

informativo (DUARTE e MUNHÓZ, 2008). Portanto, não se trata de apenas apontar as falhas e 

esperar que família e escola superem a ausência de interação e parceria. O abismo que as separa 

não pode ser encarado apenas como uma questão de vontade pessoal de pais, professores e 

alunos. Além desses, a questão envolve todos os demais membros que compõem a sociedade. 

Ressaltamos que existem muitas fragilidades nesse processo que decorrem da difícil mudança de 

concepção sobre o trato com esses alunos tanto por parte da família quanto da escola e os 

equívocos disseminados ao longo da história sobre suas capacidades e limites, além das próprias 

condições de trabalho nas escolas do sistema público de modo geral. 

Assim, ao tratarmos da dimensão negativa voltada ao aluno incluído, lembramos, 

especialmente, que essa dimensão não reflete apenas o ingresso, a permanência e as relações 

estabelecidas no âmbito escolar, mas, principalmente, no familiar, mostrando-se, desse modo, um 

contexto muito mais amplo que o toma enquanto pessoa “diferente” e não apenas enquanto aluno. 

O despreparo, o preconceito e a dificuldade refletem, nesses termos, realidades que compreendem 

os muitos espaços em que se encontram imersas essas pessoas. 

  

 

2.3 – Construindo Classificações e Categorias com Base na Experiência 

 

Cumprindo os mesmos procedimentos realizados com o primeiro subgrupo, tratamos de 

continuar com a investigação junto aos participantes do subgrupo 02, aqueles que atuam com o 

aluno incluído, porém, que nunca participaram de qualquer tipo de capacitação específica voltada 

a essa realidade. Fazendo uso das vinte e uma palavras provenientes da TALP, resultantes da 

reflexão sobre a expressão-estímulo “Educação Inclusiva”, aplicamos o PCM a esse segundo 
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Educação inclusiva 

Vontade 

União 

Respeito 

Preocupação 

Participação 

Necessidade 

Motivação 

Infraestrutura 

Incluir 

Igualdade 

Habilidade 

Excluídos 

Dificuldade 

Desafio 

Dedicação 

Decepção 

Compromisso 

Compreensão 

Carência 

Capacitação Adaptação 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DO ALUNO 

INCLUÍDO 

Aspectos Profissionais e 

Afetivos 

Aspectos Formativos RELAÇÃO DO 

DOCENTE 

COM A 

EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

subgrupo e, tal qual ocorrera no item anterior, as classificações livres por ele produzidas foram 

também submetidas à Análise Escalonar Multidimensional, cuja projeção pode ser verificada na 

figura 04.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 04: Projeção gráfica da análise MSA da CL – Subgrupo 02 

 

 Observamos que esse mapa (Fig. 04) apresenta uma partição em três regiões diferentes. 

Uma delas, localizada à esquerda e ocupando a maior parte da projeção, nomeamos de Relação 

do docente com a educação inclusiva. Notamos nesta, a forma como os docentes se relacionam 

com tal fenômeno, apresentando uma explicação das palavras que compreendem aspectos 

formativos em uma posição distanciada do que denominamos de aspectos profissionais e 

afetivos. Por isso, a dividimos com um traçado pontilhado demarcando as diferenças nas 

colocações, embora entendamos que digam respeito a uma mesma região; outra, intitulada 

aspectos negativos, localizada na parte superior direita, retrata os elementos que impedem a 

efetivação do trabalho inclusivo no ensino regular; e, por fim, na região inferior direita do mapa, 

encontramos o que pode ser definido como características do aluno incluído, cujas palavras 

evidenciam as posições apresentadas pelos docentes ao se remeterem ao aluno com necessidades 

educacionais especiais. 
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 Na primeira faceta, relação do docente com a educação inclusiva, os docentes deixam 

claro o que consideram como atributos formativos, profissionais e afetivos na condução de uma 

prática inclusiva. Isso sugere duas posturas no fazer docente inclusivo: uma voltada para a 

perspectiva técnica e outra para a afetiva. 

 Os aspectos formativos são representados por palavras como “necessidade”, “habilidade” 

e “capacitação”. Este subgrupo entende que para ser um docente inclusivo é necessário participar 

de cursos de capacitação que o habilite a trabalhar no cotidiano da sala de aula com o aluno com 

necessidades educacionais especiais. Precisa aprender metodologias, recursos e formas de 

avaliação que lhe devolva a segurança da prática, uma vez que esta parece ter se tornado limitada 

com a inserção, na sala de aula, de um aluno diferente daquele com quem estava acostumado 

lidar.  

 Sobre isso, os professores enfatizam: 

  

 

Eu num acho, assim, legal colocar uma criança dentro da sala com um monte de 
aluno normal e ir trabalhando de qualquer jeito com ele, né? Eu acho que vai 

prejudicar. Eu acho que aí resolveria uma capacitação pros professores, 

habilitava o professor pra trabalhar. Eu acho que deveria ser muito bom isso aí 

(CL/Sub02/P19). 
 

 

Capacitação pros professores, no caso pra lidar com as crianças. É por isso que 

eu tô sempre cobrando, né? Cursos de capacitação. É aquele X que vai saber 
trabalhar com aquela criança. É saber trabalhar as dificuldades dela, aprendendo 

metodologias, avaliações e tendo recursos, né? (CL/sub02/P21). 

  

 

O aprender a lidar com o aluno incluído remete a sua anormalidade. Por este não 

corresponder às expectativas do aluno padrão, aquele ditado socialmente, que possui ritmos e 

necessidades próximos dos encontrados em seus semelhantes, os professores reivindicam uma 

capacitação para o fazer técnico, para lidar com esse “tipo diferente” de aluno. A ausência desse 

saber específico resulta em angústia e medo, como colocam:  
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Às vezes dá medo de receber criança assim, porque a gente não tá preparada, 

né? Nós ainda não participamos de cursos preparatórios, né? A capacitação. 

Num tem cursim. Nós ainda não recebemos. Não participamos de nenhum. É 
assustador! (CL/Sub/02/P05). 

 

 

Quando a gente pensa em receber uma criança cega, surda, muda, ou assim com 

alguma coisa, usando uma cadeira, fica todo mundo já com muito medo 

(CL/Sub02/P14). 

 

 

 Sassaki (2006) explica que o lugar ocupado na sociedade por pessoas com necessidades 

educacionais especiais sofreu transformações ao longo dos anos, indo da exclusão total à 

segregação em instituições psiquiátricas e hospitais, chegando à integração e atualmente à 

inclusão. Isso não se deu de forma linear e mecânica, mas cada período se destacou por 

características próprias. Percebemos resquícios desses momentos nas falas analisadas. Nesse 

sentido, é possível dizer que o medo dos docentes em trabalhar com esses alunos vai além da 

falta de capacitação, se configura como resultado de heranças de épocas em que a diferença 

humana era tida como anormal e desviante. Sobre isso é possível pensar como Tomasini
28

 (apud 

Freire, 2003, p. 146): 

 

 

O fato essencial é que o comportamento desviante é produzido pela sociedade, 

na medida em que esta estabelece suas regras de funcionamento, cuja infração 

configura “o desvio”, mas, inversamente, o estabelecimento da diferença vem 
confirmar o estado de normalidade. 

 

  

Nesse movimento de significados entre normalidade como algo saudável e anormalidade 

como fruto da diferença, emerge uma concepção de educação inclusiva que visa trazer o aluno 

incluído para uma vida normal, integrando-o aos demais colegas, fazendo-o ocupar os espaços 

sociais antes negados, representada por termos como “educação inclusiva”, “adaptação”, 

“incluir”, “dedicação” e “participação”.  

                                                
28

 TOMASINI, Maria Elisabete Archier. Educação especial e deficiência mental: da extração do saber ao exercício 

do poder. Florianópolis: UFSC, 1994. Dissertação. 



              95 

 

 

 Do mesmo modo que o primeiro subgrupo, este percebe a educação inclusiva como uma 

possibilidade de integração, socialização e participação social. Além de ser uma educação de 

todos. Notamos então, um imbricamento dos princípios da integração escolar com os da educação 

inclusiva. Embora este subgrupo não tenha participado de cursos visando uma formação 

inclusiva, no cotidiano lidam com a inclusão do aluno com necessidade educacional especial no 

ensino regular. Isso suscita a necessidade de reordenação na condução de práticas e concepções. 

Os docentes buscam então, nas conversas com os colegas, no cotidiano da sala de aula, na mídia, 

enfim, nos ambientes em que circulam, discursos que lhe permitam compreender o processo 

inclusivo. Desse modo, vão construindo uma concepção ancorada tanto na mera inserção do 

aluno com necessidades educacionais especiais na escola regular, quanto na ampla e complexa 

inclusão de todos nesse espaço, independente de suas limitações/diferenças. Notamos que o 

„todos‟, para esses docentes, se refere na verdade, apenas aos alunos com essas necessidades, pois 

colocam: 

 

A educação inclusiva é uma oportunidade das pessoas hoje, pessoas assim, né? 
Deficientes, terem seus direitos garantidos. Estão trabalhando hoje para isso, 

para essas pessoas poderem participar da sociedade e frequentar normalmente 

qualquer lugar, né? (CL/Sub02/P12). 

 

 

Educação inclusiva é adaptar os alunos, incluí-los com o restante da turma. 

Adaptar os alunos a todas as atividades que ocorrem dentro da sala. Adaptar 

esses alunos à nova realidade. Desenvolver atividades na nossa prática mesmo 
pra que eles aprendam, possam melhor aprender e se envolver com a turma 

(CL/sub02/P15). 

 

 

Educação inclusiva é incluir todas as crianças independente de qualquer 
necessidade, né? Que ela tenha. Tá incluindo em todas as atividades e num tá 

fazendo acepção de nenhuma criança. Tratando de forma igual 

(CL/Sub02/P15). 
 

 

 Jannuzzi (2006) afirma que os discursos oficiais, presentes em documentos nacionais e 

internacionais
29

 apontam a possibilidade da educação inclusiva como um “avanço em relação à 

                                                
29

 Podemos citar como exemplos documentos elaborados em conferências mundiais ocorridas em Jontiem (Tailândia, 

1990), Salamanca (Espanha, 1994), Dakar (Senegal, 2000), Montreal (Canadá, 2001), Quito (Equador, 2003). No 
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integração, porquanto implica uma reestruturação do sistema comum de ensino”, pois, “a ênfase é 

colocada na ação da escola, da educação, como transformadora da realidade” (p. 187-188). Os 

docentes participantes desse estudo revelam em suas falas a compreensão de escola com o poder 

de transformar a sociedade. Embora não tenham segurança no que falam, o reproduzem, já que 

vivenciam um momento de incertezas sobre como realmente se configura o fenômeno da 

educação inclusiva. Apropriam-se desse discurso, misturando-o ao que sabem sobre integração 

escolar e constroem assim uma aproximação com o termo.  

 Escola e sociedade se influenciam mutuamente, porém, ambas não têm a mesma força. É 

preciso atentar-se para o primado da economia, portanto, para a relativa subordinação de outras 

forças sociais (JANNUZZI, 2006). Ao atribuir uma responsabilidade da escola para a 

transformação da sociedade, os participantes demonstram que ainda não fizeram uma reflexão 

profunda sobre a complexidade do processo de transformação que permeia os âmbitos sociais. 

Consideram, nessa concepção, que a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais 

na escola regular evidencia passos significativos para a transformação social. Uma análise sobre 

essa ideia mostra que esses docentes não apresentam uma visão clara sobre as relações reais que 

se estabelecem na transformação das escolas regulares em escolas inclusivas. Não se trata apenas 

de uma mudança no título ou na abertura daquelas escolas para o ingresso do aluno com 

necessidades educacionais especiais. Diante dessa realidade, poderíamos dizer que isso é reflexo 

da ausência de cursos de capacitação inclusiva para esse subgrupo. No entanto, ao analisarmos o 

primeiro subgrupo percebemos também essa superficialidade quando aborda o assunto. Isso nos 

permite afirmar que não basta a efetivação de cursos se esses são descontextualizados das reais 

necessidades que permeiam o cotidiano dos docentes. 

 Ainda na região relação do docente com a educação inclusiva, temos como 

complemento aos aspectos formativos, os afetivos e os profissionais. As palavras 

“compromisso”, “compreensão”, “igualdade” e “respeito” são tidas pelos participantes como 

atributos profissionais necessários na relação com o aluno incluído. O termo compreensão se 

volta para o sentido de paciência, por considerarem que esse aluno aprende lentamente. Por isso, 

é importante respeitá-lo, tratando-o da mesma forma que os demais alunos. Consideram esse o 

maior compromisso de um docente inclusivo. Sobre esse aspecto, assim se posicionam: 

                                                                                                                                                        
Brasil temos, entre outros, a Constituição da República Federal (1988), a LDBEN nº 9.394/96 e as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001).  
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A gente tem que ter esse compromisso, pra trabalhar com eles, é preciso de 

muita compreensão, tem que saber compreender e lidar com esses alunos, 

colocar eles, né? Pra participar, né? Junto com os outros. Ter muito respeito por 
eles e procurar manter a igualdade entre eles (CL/Sub02/P04). 

 

 

É preciso ter compreensão, né? Porque esse processo é lento, eles aprendem 

lentamente. Tem que ter compreensão com as dificuldades que eles enfrentam, 

muito respeito e igualdade. Igualdade de oportunidade, de tudo, de tratar eles 
com igualdade (CL/Sub02/P08). 

 

 

 

 A necessidade de tratar os alunos com igualdade é colocada por estes docentes como uma 

forma de minimizar suas diferenças. A diferença sendo tratada como ausência é algo que pode ser 

“normalizado”, tornado banal.  

 Vejamos algumas falas nesse sentido: 

 

A igualdade seria... (pausa). Eu sei que eles não são iguais, mas tem que ter 

pelo menos uma... (pausa). Mostrar pra eles que eles são todos iguais. Tratar 

com igualdade, embora sejam diferentes em tudo (CL/Sub02/P09). 

 

 

E a igualdade é porque deve haver isso pra todos. Do jeito que eu trato uma, eu 

devo tratar a outra, né? Não devo fazer diferenciação de nenhuma criança 

dentro da educação inclusiva (CL/Sub02/S15). 

 

 

 A confusão expressa entre o que realmente acredita e a compreensão de como deve se 

comportar em relação ao aluno com necessidades educacionais especiais parece estar ancorada no 

discurso advindo do ideal democrático de igualdade – “sempre tão distanciado da realidade – 

compreende valores compatíveis com a dignidade e a liberdade, [...] presentes nos projetos 

pedagógicos, elaborados nas esferas federal, estadual e municipal (ROSS, 1998, p. 67). Desse 

modo, propala-se o discurso de que todos são iguais. Por outro lado, nos alerta Ross (1998), 

quando esse discurso se volta para determinadas características humanas, no espaço de sua vida, 

de sua rotina, há a permanência do que o autor chama de uma “igualdade abstrata”, ou seja, tal 

igualdade na verdade, encobre a desigualdade real. 
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 Ao se conceber o diferente como igual, esquece-se dos ajustamentos necessários, no 

trabalho, escola ou outros espaços que ele possa usufruir dessa igualdade (ROSS, 1998, p. 69). 

Portanto, ao invés de nivelar, homogeneizar a sala de aula, a educação inclusiva propõe aos 

docentes que revejam seu papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças.  

 Em vista dessa observação, podemos perceber em nosso estudo que os participantes ainda 

não fazem essa reflexão. Na tentativa de lidar com o novo, vão agregando conhecimentos que 

lhes forneçam um norte tanto em termos de discurso quanto de comportamento. 

 Além da capacitação, na qual depositam o desenvolvimento de habilidades que o tornam 

inclusivo, da efetivação de comportamentos que concebam os alunos como iguais, as palavras 

“motivação”, “vontade”, “desafio” e “união” se referem à necessidade do desenvolvimento de 

atributos afetivos e de um esforço pessoal do docente para tornar a sala de aula inclusiva, como 

podemos confirmar por meio das falas: 

 

 

Pra se ter inclusão, tem que ter motivação. A escola, o sistema, o professor em 

si tem que tá motivado. Vontade também, porque sem vontade não vai adiantar. 

Tem que gostar. Ele pode ser capacitado, pode participar, mas se não tiver 

vontade pessoal de aplicar o que aprendeu não vai adiantar (CL/Sub02/P08). 

 

 

Por mais que a gente faça, sei lá devia ter um jeito de fazer milagre, mas o 

problema é esse jeito. Como a gente não tem curso nenhum, tem que ir 

aprendendo com eles e com os colegas, por isso a união é importante. Gostar 
dos alunos, do que faz também, né? Incluir é um desafio, né? (CL/Sub02/P09). 

 

 

 A falta de informações sobre a prática inclusiva torna-se um empecilho menor se o grupo 

se ajuda. Reflexões dessa ordem evidenciam, mais uma vez, a concepção de que podendo dividir 

a responsabilidade do trabalho inclusivo com outras pessoas, o docente sente-se menos 

angustiado no desenvolvimento de seu trabalho. No entanto, o discurso da falta de capacitação 

específica permanece presente na maior parte das explanações realizadas. Apreendemos com isso 

que em vista da graduação cursada – ou em curso – não se voltar à abordagem da temática 

inclusiva, a expectativa de aprendizagem recai sobre a realização da capacitação específica. 
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Porém, na ausência desta, a ajuda dos colegas e dos demais alunos pode servir como mecanismo 

auxiliar para a efetivação desse trabalho. 

Nesse contexto, os docentes vão reivindicando e estipulando as características que devem 

ter para serem considerados inclusivos. Nessa enumeração, atributos formativos, afetivos e 

profissionais se completariam. Essas apreciações também foram feitas por Carvalho (2005), 

quando investigou a relação entre o docente e a educação especial. A autora constatou nas falas 

dos participantes a necessidade de um educador que fosse “integral”, ou seja, que tivesse 

atributos que contemplassem todo o fazer na sala de aula, indo da paciência ao desenvolvimento 

de habilidades específicas de caráter formativo. 

Não distante, voltando-nos à região superior direita do mapa, encontramos o que pôde ser 

nomeado como aspectos negativos da educação inclusiva. As palavras “infraestrutura”, 

“preocupação” e “dificuldade” remetem à ausência de suportes físico e humano que permitam a 

inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular e também à 

inquietação que acomete o docente em virtude da dificuldade enfrentada para exercer seu papel 

de transmissor. Podemos perceber essa relação nas próprias colocações dos participantes: 

 

 

A dificuldade aqui tá muito ligada à infraestrutura, porque apesar de todas as 

transformações que já ocorreram e tal e tal... falta estrutura física, material, 

profissionais, né? Porque não é só o professor. Eu preciso de fonoaudiólogos, 
preciso de fisioterapeuta, né? Tudo isso (CL/Sub02/P07). 

 

 

O aprendizado dele é muito lento. Então o professor tem que fazer de tudo pra 

que aquele aluno aprenda. Só que é muito lento, né? Ensinar alguém assim é 
muito difícil. Ele num aprende (CL/Sub02/P25). 

 

 

 A contradição que aparece na fala, “ensinar quem não aprende”, revela o conflito vivido 

por esses docentes: de um lado precisam se apropriar dos preceitos inclusivos para transformarem 

suas práticas; por outro lado, não podem mais esperar, pois os alunos já estão incluídos nas 

classes regulares. É preciso agir. Então, queixam-se da ausência de metodologias, recursos e 

formas de ação para efetivar uma relação de ensino e aprendizagem com alguém que consideram 

inábil para isso, outro dilema que se estabelece  
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Por não corresponder aos padrões de normalidade estabelecidos socialmente, o aluno com 

necessidades educacionais especiais, visto como diferente, fica marcado por estigmas. Goffman 

(1982, p. 13), define estigma como “um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo”. O 

autor explica que um estigma se instala quando há uma desconexão entre o que o indivíduo é e o 

que a sociedade espera que ele seja. Percebemos nesse estudo que, para os professores, a lentidão 

do aluno como um “símbolo de estigma”, ou seja, ele é rotulado e desperta atenção por ser lento, 

tornando-se o estigma sua maior referência no ambiente no escolar. 

Os dados sugerem que os docentes colaboradores dessa pesquisa ainda não conseguem se 

distanciar da imagem estigmatizada do aluno diferente, visto como limitado e incapaz.  

Na região inferior direita do mapa, encontram-se as características do aluno incluído. 

As palavras “excluídos”, “carência” e “decepção” se referem ao aluno com necessidades 

educacionais especiais como alguém que sempre foi excluído da sociedade, vítima de 

preconceito, segregado, desrespeitado, carente de atenção, de afeto familiar e que embora com o 

advento da educação inclusiva, é uma decepção, pois não consegue aprender, como expressam os 

participantes: 

 

Por mais que a gente ouça falar, por mais que a comunidade seja motivada a 

incluir todos de igual forma, ainda existem aqueles que são excluídos. Às vezes, 

essa exclusão tá lá na família, né? Pais que não deixa o filho especial sair pra 
rua. Não leva talvez com medo de alguém ficar mangando, ficar dizendo 

piadinha. Isso acontece muito. Bastante. Começa na própria família. E os 

excluídos na própria família são aqueles que num vão pra frente de jeito 
nenhum. Às vezes são excluídos na escola também, né? (CL/Sub02/P06). 

 

 

Os excluídos são os... esses alunos, né? Eles ainda são excluídos não só na 

escola, mas por todo mundo, né? Eles são carentes, de afeto mermo, daquela 

coisa de casa, né? Os pais ainda num tão preparado pra lidar (CL/Sub02/P02). 

 

 

 Mendes (2002) analisa que apesar da retórica da integração escolar e atualmente educação 

inclusiva serem recursivas em nosso país, a realidade revela uma exclusão escolar generalizada 

do aluno com necessidades educacionais especiais. Alguns ainda se encontram segregados nos 

espaços das escolas especiais, outros nas escolas regulares e muitos ausentes de qualquer escola. 
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Embora nesse momento seja importante ratificar que nos últimos anos a inserção desse aluno no 

ensino regular tenha aumentado consideravelmente, não significa que esteja de fato incluído.  

Nesse ponto concordamos com Mitler (2003) quando entende que os opostos 

inclusão/exclusão começam na sala de aula, pois não importa até onde vai o grau de 

comprometimento de um governo com a educação inclusiva, são as experiências cotidianas dos 

alunos entre si e com os outros membros da comunidade escolar que vão definir a qualidade da 

aprendizagem oferecida e das interações e relações estabelecidas. Nessa direção, “[...] as formas 

através das quais as escolas promovem a inclusão e previnem a exclusão constituem o cerne da 

qualidade de viver e aprender experimentado por todas as crianças” (Op. cit., p. 139). 

Quando os docentes se referem aos alunos com necessidades educacionais especiais e os 

apontam como excluídos e carentes, acabam por generalizar essa concepção a toda e qualquer 

criança com essas características, sem quaisquer pormenores. Na verdade, reproduzem um 

discurso propalado socialmente e o reforçam no âmbito escolar com a questão da “decepção” 

pela não aprendizagem.  

 

 

 

2.4 – Definindo Classificações e Categorias Dirigidas com Base na Experiência 

  

 A figura 04 apresenta a projeção gráfica proveniente da classificação dirigida (CD) 

aplicada aos componentes do subgrupo 02, que não possuem cursos de capacitação especializada 

para a atuação com o aluno inclusivo. Conforme já explicado, essa construção corresponde a 

segunda etapa do PCM e, por sua especificidade, terá os dados interpretados com o uso da 

Análise dos Menores Espaços (SSA). Observemos o mapa de sua projeção. 
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Figura 05: Projeção gráfica da análise SSA da CD – Subgrupo 02 

 

 A representação gráfica apresenta um mapa com partição associada, nesta há uma 

ordenação que se completa entre as facetas, ou seja, o conteúdo da primeira estende-se como 

complemento ao da segunda faceta.  

 Observando o mapa (fig. 05) percebemos uma aglutinação das 18 palavras que compõem 

a faceta relação do docente com a educação inclusiva. Quando confrontados com o mote 

indutor “educação inclusiva”, os participantes reordenam as palavras e seus significados. Como 

este subgrupo ainda não participou de cursos com formação inclusiva, tem muito firmemente 

suas impressões organizadas enquanto coletivo que observa, conversa e troca informações sobre 

o fenômeno. Os professores ordenam com muita proximidade as palavras, porém, se observarmos 

atentamente, perceberemos uma divisão entre aspectos afetivos e profissionais, localizados à 

direita da faceta e aspectos formativos e negativos, situados na região direita central. Assim, 

optamos por separá-los por um tracejado pontilhado, pois compreendemos, com base nas 

justificativas, que ainda que haja essa relativa separação entre esses aspectos, mas, no conjunto, 

trata-se de uma única faceta, aquela que diz respeito a como os docentes concebem a educação 

inclusiva e se relacionam com ela; Ainda nesse mapa (fig. 05), situa-se outra faceta localizada à 

esquerda, a qual denominamos características do aluno incluído. Vemos que nesta, ainda que a 
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organização das palavras tenha ficado semelhante à observada na CL (Fig. 04), há uma mudança 

na explicação: se antes, eram características inerentes ao aluno incluído, aqui passam a ser aquilo 

que deve ser evitado e combatido no processo de incluir tal aluno no ensino regular. 

 Na primeira faceta, relação do docente com a educação inclusiva, os atributos 

profissionais e afetivos ratificam o apresentado na CL (Fig. 04), mesmo tendo sofrido uma nova 

organização. As palavras “compromisso”, “incluir”, “desafio” e “união” encontram-se quase que 

sobrepostas, o que significa que este subgrupo considera o processo de incluir os alunos com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular um grande desafio que precisa ser 

enfrentado com compromisso e muita união de todos os envolvidos.  

 Observemos algumas das falas expressas no momento da classificação: 

 

 

Compromisso, né? Tem que ter compromisso também, né? Tudo tem que ter 

compromisso, mas com esses alunos, mais ainda. Por isso é um grande desafio. 

Por isso muito associado (CD/Sub02/P09). 

 

 

Aqui nós temos uma criança que é hiperativa e a escola toda tá preocupada com 
a criatura, porque num tem noção de perigo, num tem noção de limite, num tem 

noção de nada. A escola inteira tem que dar conta dele. Então, desde a servente, 

a merendeira, professora, tá todo mundo de olho nele. Por isso a importância da 
união (CD/Sub02/P14). 

 

 

 Os docentes reconhecem que o compromisso de exercer a profissão com maestria e 

responsabilidade deve ser estendido na relação com todos os alunos, porém, há que se esforçarem 

para fazer isso ainda melhor quando o aluno for alguém com diferenças afloradas. Concordamos 

com Carvalho (2007b) quando afirma que essa visão é resultado de representações que estão no 

imaginário individual e coletivo de que as pessoas diferentes, tidas como anormais têm 

características negativas tão acentuadas que precisam de atenções diferenciadas. A autora sugere 

que é preciso desfazer esse núcleo para que se possa compreender verdadeiramente que a 

proposta da educação inclusiva diz respeito a todos, sem privilégios por suas condições. 

As palavras “dedicação” e “motivação”, com uma proximidade acentuada, “respeito” e 

“igualdade” ainda que um pouco mais distantes, têm os significados especificamente voltados 
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para o docente na relação com a educação inclusiva e com o aluno incluído. Os participantes 

compreendem que além dos aspectos profissionais é preciso dedicar-se e ter motivação pessoal 

tanto em relação ao aluno quanto ao processo. Além disso, acrescentam como necessário também 

respeitar o aluno tratando-o com igualdade, sem acentuar suas diferenças. Sobre isso, dizem: 

 

 

Tem que ter, né? Motivação e dedicação são fundamentais. O professor tem que 

ter esses dois, senão você não consegue fazer um bom trabalho, nem incluir. Se 
dedicar aos alunos, ao seu trabalho mesmo. Ser motivado pra isso 

(CD/Sub02/P11). 

 

 

É muito associado na educação inclusiva a igualdade. Primeiro tem que 
respeitar muito eles. Já que vai incluir, né? Tratar todos com igualdade, não 

porque é deficiente tratar com diferença, tem que ser igual. Mesmo num sendo, 

né? Porque num são, mas tem que ser (CD/Sub02/P20). 

 

 

O tratamento da igualdade se volta para a homogeneização da sala. Por mais que os 

professores indiquem características afetivas e profissionais na composição de um docente 

inclusivo, quando se referem às práticas e interações que devem ser estabelecidas no cotidiano da 

sala de aula, parecem inseguros em relação ao discurso firmado e reivindicam a igualdade para 

todos, muito embora não acreditem nisso. 

Importa notar que mesmo que reproduzam discursos da valorização da diferença quando 

nomeiam educação inclusiva como uma possibilidade de integração, socialização, participação 

social e pertencente a todos – explicado na análise da CL –, a igualdade emerge como um anseio 

para o subgrupo. Nóbrega (2007) afirma que isso acontece porque os sujeitos sociais apreciam a 

sincronia, simetria, convergências de opiniões. Nesse contexto, a diferença produz ruídos, 

representa equívoco e confusão.  

 Contribuindo para essa reflexão, Mantoan (2008) explica que quando entendemos que o 

sujeito é definido por suas peculiaridades e não por uma universalidade da espécie, tratá-lo 

diferente enfatiza suas diferenças, assim como ao tratar de modo igual os diferentes, corre-se o 

risco de esconder as suas especificidades e excluí-las. “Assim sendo, ser gente é correr sempre o 

risco de ser diferente” (p. 02). A autora enfatiza que para se instaurar condições de igualdade nas 
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escolas não se pode partir de um princípio em que todos os alunos são tidos como iguais, pois 

esse é o modelo escolar mais reconhecido ainda hoje, preponderante nas falas dos participantes, e 

sugere que é preciso considerar as desigualdades naturais e sociais entre os alunos, sendo que 

somente essas últimas devem ser eliminadas. 

 Na cultura da igualdade presente nas escolas, o dissenso e a imprevisibilidade da 

diferença não se enquadram, pois se tornam um elemento complicador insuportável para aqueles 

reacionários que resistem à mudança. Por isso, a dificuldade em lidar com a diferença em tempos 

de inclusão pode ser sintetizada da seguinte forma: “se ela é recusada, negada, desvalorizada, há 

que assimilá-la ao igualitarismo essencialista e, se aceita e valorizada, há que mudar de lado e 

que romper com os pilares nos quais a escola tem se firmado até agora” (MANTOAN, 2008, p 

03). Talvez esse seja verdadeiramente o grande desafio para os participantes desse estudo diante 

da educação inclusiva, que até agora, guiados pela perspectiva linear, se recusam a ver o óbvio. 

Fingir que todos são iguais e tratá-los assim, não significa a mudança reivindicada pela proposta 

inclusiva, mas a manutenção do que sempre aí esteve. 

 Ainda na faceta relação do docente com a educação inclusiva temos os aspectos 

formativos e negativos. Nestes, os docentes reivindicam atributos que consideram ainda não 

possuírem e indicam o que percebem de negativo na relação com o aluno incluído. Enquanto na 

CL havia uma clara separação entre esses elementos, quando convidados, na CD, a 

reorganizarem as palavras, os participantes misturam os aspectos negativos com os formativos. 

Isso acontece porque ao considerarem o fato de não possuírem uma formação inclusiva e 

sentirem a necessidade de tê-la, enumeram percalços e dificuldades, o que acaba por caracterizar 

essa ausência de formação como algo negativo, por isso a aglutinação. Apesar da proximidade 

entre as palavras, é possível visualizar alguns distanciamentos. Desse modo, temos uma junção 

na parte superior composta por três itens, uma na parte mediana com mais três itens e por último, 

na parte inferior com quatro itens. Vejamos os significados. 

 A primeira junção representada por “necessidade”, “infraestrutura” e “compreensão”, 

revela uma postura central no fazer do docente inclusivo: ser compreensivo com a aprendizagem 

lenta dos alunos com necessidades educacionais especiais porque a educação inclusiva é uma 

necessidade que aos poucos se torna real. Em meio a isso, existem outras necessidades e/ou 

dificuldades que atrapalham o processo e uma delas é a ausência de infraestrutura mínima como, 

por exemplo, a adaptação dos prédios escolares. 
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 Observemos como esses docentes se posicionam ao mencionarem essas palavras: 

 

 

Precisamos de nossa parte ter muita compreensão pra lidar com o aluno 

incluído, né? Porque muitas vezes a gente mesmo tem o preconceito, né? De 

trabalhar com ele porque ele é muito lento, né? E a questão da infraestrutura, do 
espaço físico, né? Isso tudo precisa. Nossa escola num tem nada 

(CD/Sub02/P07). 

 

 

Tem que ver que hoje em dia a educação inclusiva é uma realidade, né? Ainda 
tá acontecendo devagarzinho, mas já é uma realidade necessária, né? Não pode 

mais separar os alunos. O problema é que falta tudo na escola. Num tem rampa, 

cadeira adequada, recursos, né? Nada... nada (CD/Sub02/P28). 

 

 

A aprendizagem lenta do aluno soma-se à inadequação física das escolas, aumentando a 

lista de queixas do docente. Essa carência de informações sobre as possibilidades do aluno e a 

falta de infraestrutura adequada foram também apontadas em outra pesquisa: Kafrouni e Pan 

(2005) pesquisando sobre a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular, evidenciam, entre outros resultados, uma reivindicação docente associada à falta 

de material pedagógico adequado para atuar no cotidiano inclusivo, bem como de pessoal 

especializado dentro da escola regular para dar suporte tanto ao professor quanto ao aluno. Além 

disso, as autoras ressaltam em seus resultados a tendência dos docentes em homogeneizar os 

alunos, nivelando o aprendizado.  

Percebemos essa postura também nos participantes de nossa pesquisa e notamos que isso 

conduz a uma expectativa sobre o rendimento dos alunos vistos como alguém que não aprende ou 

aprende lentamente. Nesse cenário, é possível pensarmos que “[...] as expectativas do professor 

sobre o desempenho dos alunos podem funcionar como profecia educacional que se auto-realiza” 

(ROSENTHAL e JACOBSON
30

, apud KAFROUNI e PAN, 2005, p. 5).  

As palavras “participação”, “dificuldade” e “capacitação”, localizadas na parte mediana 

do mapa, referentes aos “aspectos formativos e negativos”, remetem ao comentário outrora 

                                                
30 ROSENTHAL, R; JACOBSON, L. Profecias auto-realizadoras na sala de aula: as expectativas dos professores 
como determinantes não intencionais da capacidade intelectual dos alunos. In: M. H. S. Patto. Introdução à 

psicologia escolar. São Paulo: TAQ, 1981, p. 285-295.  



              107 

 

 

realizado na CL: os docentes solicitam uma capacitação específica para atuarem no cotidiano 

inclusivo, posto que esse cotidiano lhes exige um fazer ainda não conhecido, portanto, de difícil e 

“quase impossível” realização. Segundo eles, aquilo que sabem como profissionais encontra-se 

distante de um trabalho permeado por tamanha diversidade. Como colocam: 

 

 

Vou falar um negócio, essa educação inclusiva aqui eu num to preparada pra 

trabalhar desse jeito, né? Com essa diversidade. Por isso muito associado a 
capacitação. Eu preciso me capacitar pra lidar com eles (CD/Sub02/P24). 

 

 

É uma dificuldade, meu Deus do céu! Eu fico preocupada porque eu vou 

ensinar pra ele aprender e ele tem dificuldade pra aprender. Só que ele já passou 
um monte de ano numa série, ele tem que passar agora Sinceramente, não sei 

como fazer. (CD/Sub02/P20). 

 

 

O fato dos docentes sentirem-se despreparados produz para eles mesmos um 

estranhamento e uma resistência até mesmo para falar sobre o assunto, pois têm medo de serem 

julgados como incompetentes no exercício de sua profissão. Por isso “vontade”, “preocupação”, 

“adaptação” e “habilidade”, situadas na parte inferior da faceta em análise, dizem respeito a 

aspectos que os participantes consideram inerentes ao docente nesse processo. Eles sentem que, 

sendo a educação inclusiva um desafio a ser enfrentado, a preocupação se manifesta, pois não 

têm habilidades para encará-la. Diante disso, creditam a aquisição dessas habilidades aos cursos 

de capacitação. É preciso, então, muita força de vontade, já que precisam se adaptar à nova 

realidade da sala de aula em que a turma previsível deu lugar à instável. 

Tratando dessa colocação, os participantes revelam: 

 

É... incluir, né? Esse... essa inclusão é algo que eu num sei muito bem... assim, 

né? Mas devia saber. Só que ainda não fizemos cursim de capacitação, né? 
Num temos essas habilidades aqui que era pra ter, pra trabalhar com esse aluno, 

né? A gente tem então que se adaptar, se rebolar e fazer o que dá, né? 

(CD/Sub02/P18). 

 
Cada dia que você entra na sala de aula tem que entrar com muita vontade, 

porque num é fácil não. Tem que trabalhar, mas você num sabe como 

(CD/Sub02/P21). 
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A ausência de capacitação torna-se para este subgrupo o fio condutor de todas as outras 

queixas. A autocobrança em saber, só não é maior do que a certeza de que precisa fazer. Assim 

esses docentes vão atuando, entre dúvidas, reivindicações e angústias. As reclamações têm 

sentido se pensarmos que lhe foi tirado o chão quando tiveram seus saberes, práticas e certezas 

abalados por algo com quem ainda de fato, não foi possível estabelecer um diálogo. Abre-se o 

caminho para a insegurança. No entender de Azevedo (2004, p. 20) “[...] a insegurança ocorre 

diante de um problema que temos de resolver/enfrentar e não sabemos como, dado que nossas 

vivências e experiências anteriores, nossos saberes tecidos nesses momentos, mostram-se 

insuficientes”.  

O queixar-se parece ser uma forma de denunciar que a situação incomoda, causa mal-

estar. Ela pode ser entendida como “um lamento impotente que confirma e reproduz um lugar de 

dependência” (FERNÁNDEZ, 1994, p. 107). Quando se instala, deixa uma sensação de que já se 

fez tudo o que podia fazer, restando apenas esperar que outros também façam o mesmo. Acredita-

se então “que se está usando o juízo crítico, de que se está pensando ou analisando uma situação, 

quando se está convalidando” (p. 107). Nessa direção, podemos dizer que a sensação de 

impotência, face às dificuldades no trato com a educação inclusiva, torna-se menor com a queixa. 

Isso, de acordo com Lapo (1998), gera, por um lado, um certo consolo e por outro, uma paralisia 

que impede de se buscar soluções. 

Ao nos determos na segunda faceta, denominada características do aluno incluído, 

percebemos uma similar distribuição das palavras com a representação gráfica da CL (Fig. 04). 

Ocupando o lado esquerdo do mapa (Fig. 05), com uma considerável distância, localizam-se as 

palavras “excluídos”, “carência” e “decepção”. Notamos, entretanto, que enquanto na CL 

estavam carreadas de sentidos comuns, na CD cada uma adquire sentido próprio. Isso justifica a 

distância entre elas. A palavra “excluídos” se volta especificamente para o aluno na sala de aula, 

representa aquilo que se deve evitar e combater. Já “carência”, remete aos aspectos que os 

docentes consideram negados a esse aluno. Analisam que este é carente de um bom atendimento 

escolar porque lhe faltam professores capacitados e profissionais especializados. Assim, 

expressam: 

 

Essa questão dos excluídos aqui. A gente percebe que alguns alunos não 

conseguiam alcançar a meta desejada, mesmo após as avaliações, eles se 

sentiam excluídos. Se sentiam incapazes, mesmo depois de todo o trabalho e de 
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ter buscado junto com eles, conversado pra ver onde tava os erros e falhas, 

mesmo assim ainda se sentiam excluídos. É isso que a gente não pode deixar 

acontecer (CD/Sub02/P10). 

 

 

A turma que eu trabalho tem criança que tem baixa visão, né? Alta mesmo, 
deficiência de aprendizagem, deficiência de fala e a gente vê, assim, que num 

tem nenhuma preparação pra trabalhar com essas crianças, então elas estão 

carentes porque não tem uma pessoa preparada pra trabalhar com elas, isso sim 
(CD/Sub02/P26). 

 

 

 

A preocupação demonstrada pelos professores em não excluir o aluno nos aponta uma 

ideia firmada no esforço de que precisam trabalhar em consonância com as exigências da 

educação inclusiva. Diante disso, quando voltamos à análise da CL e observamos a concepção 

que tais docentes têm de educação inclusiva, justifica-se a preocupação com a não-exclusão do 

aluno. Ao conceberem educação inclusiva como uma possibilidade de integração, socialização, 

participação social e direito de todos, os participantes apresentam conceitos que embora 

confusos, embaralhados, lhes dão subsídios para a construção de um discurso que coaduna com o 

movimento inclusivo. 

Nesta faceta em análise, enquanto as duas primeiras palavras “excluídos” e “carência”, 

continuam se referindo diretamente ao aluno, “decepção” se volta para o docente. Este se culpa 

por não conseguir executar seu trabalho com destreza, o que ocasiona certo desapontamento, 

como destacam em suas falas: 

 

A gente, às vezes, planeja uma coisa e na hora num foi o que você achava que 
ia ser. Então de uma certa forma a gente fica constrangida, fica assim um pouco 

decepcionada. Você vê ir assim por águas abaixo, talvez o seu planejamento 

num foi bom ou você não executou da forma que era pra ser ou até mesmo não 

foi possível para esses alunos. Assim muita coisa pode surgir. É muito ruim 
quando a gente não consegue chegar no aluno com problema (CD/Sub02/P25). 

 

Eu acho que tá muito associado é a decepção, porque nem sempre a gente tem 
sucesso, né? De vez em quando a gente se decepciona. Você presencia cada 

coisa. O pior de tudo é não conseguir sucesso com a criança incluída. Isso me 

deixa simplesmente muito decepcionada (CD/Sub02/P24). 
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 Segundo Tardif e Lessard (2007), o que caracteriza o principal objeto de trabalho do 

docente é a interatividade, por isso, consideram o ensinar um trabalho de interações. Isso 

significa que o educador dialoga com os grupos e os alunos individualmente, procura manter a 

disciplina na sala e a efetivação de tarefas da aprendizagem que propõe. Vai instaurando 

interações à medida que orienta tarefas, avalia aprendizagens, reforça, motiva, enfim, impõe um 

ritmo. Porém, “basta que um professor seja incapaz de controlar um ou dois alunos para que o 

trabalho coletivo seja interrompido” (TARDIF e LESSARD, 2007, p. 247). Consideramos que 

nas interações com o aluno com necessidades educacionais especiais, a desarmonização dessa 

idéia de construção coletiva parece adquirir uma importância maior do que comumente teria se a 

sala de aula não fosse tida como inclusiva. A decepção, nesse caso, adquire uma caracterização 

mais forte, chegando à conotação do fracasso. 

 Apesar do apelo por uma capacitação que lhes autorize a trabalharem de forma “correta” 

com o aluno incluído, os participantes assumem a realidade que lhes é colocada e se decepcionam 

com a não concretização de seus anseios, com o não estabelecimento da aprendizagem a todos. 

Essa situação evidencia, assim, a relação que se configura entre as duas facetas, quando esses 

docentes percebem características específicas do aluno incluído e, conjuntamente, discutem 

conhecimentos e habilidades que lhes são necessários para o trabalho com esse aluno. 

Evidenciamos, com isso, uma reciprocidade e complementaridade entre as facetas: no momento 

em que os docentes percebem as necessidades requeridas pelo aluno, se remetem às limitações de 

seu trabalho; de igual modo, ao sentirem incompletudes e limites em suas ações, atentam-se para 

as exigências que a educação inclusiva lhes impõe. 

 Em vista dessa etapa de interpretação dos dados e das muitas informações que nos foram 

evidenciadas pela forma como os participantes desenvolveram as categorizações e classificações 

considerando a educação inclusiva como termo indutor, observamos, nesse momento, a 

necessidade de ampliarmos o olhar sobre as análises realizadas considerando o objeto de estudo a 

que se volta nossa pesquisa e, junto a ele, a Teoria das Representações Sociais enquanto aporte 

teórico para o aprofundamento de nossas constatações. É a este cenário que nos voltaremos na 

continuidade de nossa produção. 
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2.5 – Representações Sociais: uma construção de grupo 

 

 

As representações sociais são uma forma de conhecimento que se volta para a ação, ao 

mesmo tempo figuram uma atividade psíquica, intra-individual que se origina a partir das 

interações sociais. Moscovici (1978, p. 26-28) as define como: 

 

Uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração 

de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. [...] um corpus 
organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas graças às quais os 

homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou 

numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação. 

 

Esse conhecimento é gerado coletivamente porque, embora o sujeito desempenhe um 

papel ativo em sua construção, ele toma por base crenças, modelos de pensamento, valores e 

elementos simbólicos que circulam, através da conversação, no campo social em que está 

inserido. O fato desse conhecimento ser partilhado concorre para forjar e consolidar a identidade 

grupal e o sentimento de pertencimento. É o que observamos no atual contexto educacional em 

que estão imersos os participantes dessa pesquisa.  

A proposta inclusiva traz em seu interior uma reconstrução de concepções educacionais e 

práticas. Nessa reorganização, o grupo, em meio aos conflitos de descobrir formas de trabalhar e 

de se relacionar com o aluno incluído, vai aos poucos se familiarizando com o fenômeno, 

mantendo a unidade de grupo. Independente de possuírem curso de capacitação na área inclusiva 

ou não, os professores pesquisados são, antes de tudo, apenas docentes que se encontram diante 

de algo que lhes é estranho e que precisam torná-lo conhecido, para então dominá-lo. 

Os docentes percebem a educação inclusiva como algo estranho porque pressupõem uma 

novidade em que suas concepções e práticas não conseguem mais corresponder. Desse modo, vão 

aos poucos agregando ao sistema de conhecimentos “pedaços” do novo, até este deixar de ser 

desconhecido. Na análise multidimensional quando concebem educação inclusiva misturando 

preceitos da integração escolar com os da educação inclusiva, podemos observar esse movimento 

nas relações entre os conhecimentos procedentes do universo consensual e aqueles do universo 

reificado. Segundo Moscovici, 



              112 

 

 

no universo consensual, a sociedade é uma criação visível, contínua, permeada 

com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo com a 

existência humana e agindo tanto como reagindo como um ser humano. Em 
outras palavras, o ser humano é aqui, a medida de todas as coisas. No universo 

reificado, a sociedade é transformada em um sistema de entidades sólidas, 

básicas, invariáveis, que são indiferentes à individualidade e não possuem 

identidade (2005, p. 49-50). 

 

 

Dessa forma, os professores vão criando soluções para os problemas imediatos que tal 

novidade possa ter trazido. Nesse movimento, surgem tentativas de novos comportamentos, 

posturas e atitudes, resultantes dessas duas formas diferentes de conhecer e se comunicar. O 

universo reificado cristalizado no espaço científico, com sua linguagem própria e hierarquia 

interna é distante do cotidiano, uma vez que oculta valores e vantagens, encorajando sempre “a 

precisão intelectual e a evidência empírica” (MOSCOVICI, 2003, p. 52). Já o consensual, seria 

aquele que se constitui principalmente na conversação informal, na vida cotidiana, onde se 

produzem as teorias do senso comum, as representações sociais. Neste, é possível explicar 

objetos e acontecimentos que antes distantes, se tornam acessíveis a “qualquer um e coincidem 

com nossos interesses imediatos” (op. cit., idem) Ambos, consensual e reificado, têm propósitos 

diversos, o que não significa hierarquia nem isolamento entre eles.  

As representações sociais no contexto das interações cotidianas têm por função a 

orientação de condutas e comunicações sociais relativas ao objeto, contribuindo para a formação 

de “universos consensuais” no âmbito dos grupos e servindo as suas necessidades, valores e 

interesses. Nas palavras de Jovchelovitch (2000, p. 41) as representações sociais “[...] 

representam, por excelência, o espaço do sujeito social, lutando para dar sentido, interpretar e 

construir o mundo em que ele se encontra”. Observamos que os docentes antes do advento da 

educação inclusiva pareciam imersos no universo consensual, com conflitos conhecidos, 

problemas esperados e uma ordem estabelecida. O desequilíbrio se dá quando elementos do 

universo reificado chegam ao universo consensual. De acordo com Moscovici (2003), isso pode 

resultar num sentimento de não-familiaridade, pois sair do consensual para outro que a princípio 

não se tem domínio, se mostra confuso e de difícil articulação.  

 Nessa perspectiva, podemos dizer que a educação inclusiva, sua concepção e princípios 

advêm do universo reificado. Porém, por não fazer parte dos contatos e práticas do docente do 

ensino regular, era apenas um objeto abstrato, invisível, irreal para estes. Ao se fazer presente em 
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toda a sua concretude, o objeto novo, exige se fazer entender, o sentimento de não familiaridade, 

então, se instala, entrando em funcionamento processos voltados para a familiarização, isto é, 

para a construção de representações sociais. Observamos esse processo, quando os docentes 

nomeiam educação inclusiva, principalmente, quando afirmam ser ela uma “possibilidade de 

integração, socialização e participação social”, bem como um “direito de todos”. Notadamente 

tais concepções proveem do universo reificado representado por documentos nacionais e 

internacionais já mencionados nesse trabalho. 

 Na construção de representações sociais, os componentes do objeto não são incorporados 

do universo reificado de maneira fiel. Esses componentes são apropriados de acordo com o 

universo consensual do grupo, quando incorporados são reajustados e transformados, quebrando 

o consensual, desvelando conflitos e tensões, para que se possa, enfim, apropriar-se daquilo que 

causou o sentimento de não familiaridade. Por conta disso, os docentes participantes dessa 

pesquisa misturam preceitos da integração escolar com os da educação inclusiva.  

No movimento de busca de familiarização, vão encaixando o novo de acordo com o já 

instituído na memória, no caso, algo que lembre a inserção do aluno com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular e o que localizam como mais próximo a isso é a 

integração escolar. Sobre isso, concordamos com Moscovici (2003, p. 54), quando afirma que os 

“universos consensuais são locais onde todos querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer risco, 

atrito ou conflito”. Isso converge para a função básica das representações sociais: “tornar familiar 

algo não familiar” (op. cit., idem).  

Ainda de acordo com o autor, no processo de construção das representações sociais 

entram em ação dois mecanismos: ancoragem e objetivação. Ambos, dizem respeito à memória e 

compreendem as relações entre os aspectos social e cognitivo em que são construídas as 

representações sociais. Acionamos esses mecanismos quando nossas experiências e lembranças 

servem ao propósito de superação do desconhecido. Para o autor, 

 

As experiências e memórias não são nem inertes, nem mortas. Elas são dinâmicas e 

imortais. Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 

primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, está 
sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica de 

acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos 

direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e 

reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é 

conhecido (MOSCOVICI, 2003, p. 78). 
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Assim, podemos dizer que a dinâmica dos mecanismos de objetivação e ancoragem, é 

transpor o incomum para o nosso âmbito particular. Nesse movimento, comparamos, 

interpretamos e tornamos tangível o que antes nos era estranho. Importante salientar que tais 

mecanismos estão imbricados, na verdade não podemos dizer que obedecem a uma hierarquia, ou 

seja, primeiro acontece um para depois o outro se manifestar. Porém, os separamos para que 

possamos explicá-los e compreendê-los melhor. 

Nessa perspectiva, ancoragem diz respeito à classificação e denominação. Classificar 

corresponde a escolhas e denominar diz respeito a dar nomes. A partir do primeiro, busca-se na 

memória paradigmas ou protótipos e se estabelece uma comparação entre o que se tem e o objeto 

representado. Tal classificação pode ser particularizadora ou generalizadora, em que se determina 

a aproximação ou o afastamento com base na coincidência em relação aos protótipos e 

paradigmas que se tem. Notamos esse movimento quando os docentes comparam a integração 

escolar com a educação inclusiva e colocam esta última dentro de sua rede de significações, 

atribuindo-lhe descrições e características. Ao fazerem isso, tiram-na do anonimato perturbador e 

a nomeiam como uma “necessidade real”, denominando-a, tornando-a socialmente funcional.  

O segundo mecanismo responsável pelo processo de construção das representações 

sociais é a objetivação. Este, une a idéia daquilo que não é familiar com a da realidade; “é 

reproduzir um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2003, p. 71-72).  

Para o autor, ao objetivarmos descobrimos a qualidade icônica de uma idéia. Isso porque, 

reproduzimos o conceito em uma imagem e ao fazê-lo estabelecemos comparações, 

aproximando-o de nossa realidade, pois temos a nossa disposição uma diversidade de palavras 

circulando pela sociedade, demandando o estabelecimento de sentidos concretos análogos. 

Entretanto, nem todas essas palavras podem ser relacionadas a uma imagem. Os motivos para 

isso vão desde a possibilidade de insuficiência em acessar imagens para a diversidade de 

expressões, até mesmo a probabilidade do que for acessado ser tabu, portanto, ser reprimido ao 

invés de manifestado. Já as imagens que podem ser representadas, se juntam, se mesclam, no que 

o autor chama de “núcleo figurativo, um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um 

complexo de idéias” (MOSCOVICI, 2003, p. 72). Assim, quando precisamos dar concretude a 

um conceito, necessitamos de referências imagéticas, então recorremos a esse núcleo. Dessa 

forma, fica mais fácil traduzir e explicar situações, atitudes e fenômenos, dando significado ao 

que era estranho, tornando real o objeto. 
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De acordo com Ordaz e Vala (1998), objetivação é o processo através do qual se torna 

concreto aquilo que era abstrato e esse mecanismo ocorre através da figuração, ontologização e 

personificação.  

Para os autores, a figuração refere-se à tradução daquilo que são conceitos em imagens; 

ontologização diz respeito a imputação de características de coisas ou seres às coisas e palavras. 

Em ambos, figuração e ontologização, as metáforas são fundamentais, pois são “expressões do 

próprio processo do pensamento” (ORDAZ e VALA, 1998, p. 91); personificação se processa 

através da tipificação de rostos e de personagens-símbolos que remetem a idéias e crenças para 

além das metáforas.  

Observamos que os docentes traduzem as concepções que possuem de educação inclusiva 

na imagem do aluno deficiente/diferente – figuração. Tanto que quando se referem ao fenômeno, 

de imediato o associam ao aluno com necessidades educacionais especiais. Embora afirmem que 

é uma temática voltada para a „educação de todos‟, explicam o „todos‟ como sendo apenas esses 

alunos incluídos no ensino regular. Ao se referirem à educação inclusiva como uma possibilidade 

de integração, socialização e participação social, mais uma vez, percebemos o olhar docente 

voltado para o aluno incluído. É como se pelo histórico de exclusão e segregação, tal aluno fosse 

beneficiado com as compensações que a educação inclusiva pode lhe propiciar, como a 

oportunidade de ser visto de fato como um cidadão, ainda que não pertença ao padrão do que 

concebem como normal. Quando os docentes concebem educação inclusiva como um ato de 

amor, mais uma vez, remetem à imagem da deficiência. Por se tratar de alguém que veem como 

diferente, anormal, lento e excluído, sentem que é necessário além da relação profissional, 

estabelecer uma relação afetiva através do amor e do cuidado. 

 Outro ponto a destacar é o fato de que ao atribuírem características à educação inclusiva e 

à relação com o aluno incluído o fazem, muitas vezes, através de metáforas – figuração e 

ontologização. Por exemplo, quando abordam a dificuldade em lidar com ambos, principalmente 

devido ao despreparo, consequência da mencionada formação limitada (subgrupo 01) ou mesmo 

ausência dela (subgrupo 02), comparam:  

 

 

A educação inclusiva é como um rio que segue, né? Ela ainda num tá 

acontecendo de verdade mesmo, mas vai acontecer, num tem pra onde correr 

(CL/Sub02/P18). 



              116 

 

 

“[...] quando se depara, ele [o docente] tá ali, num mato sem cachorro, porque 

ele num vai conseguir lidar numa sala com crianças e tá preparado pra esse 

incluído que ele tem (CL/Sub01/P33). 

 

 

É importante que todos nós, sejamos capacitados, para nós aceitarmos esses 
alunos. Porque sem capacitação é como um barco sem rumo, sem direção. 

Então, nós temos que ter capacitação. (CD/Sub01/P06). 

 

 

A capacitação do professor tá muitíssimo associada, porque num é só você 

entregar a batata quente e mandar ele comer, tem que dar condição pra que 
ele faça isso. (CD/Sub02/P22). 

 

 

 

 De acordo com as falas dos participantes desse estudo, quando pensamos em um rosto ou 

personagem que possa ir além do que dizem as metáforas e seja imediatamente associado à 

educação inclusiva – personificação –, localizamos a figura do aluno com necessidades 

educacionais especiais, simbolizando anormalidade e diferença. 

 A partir dessas considerações, é possível afirmar que os docentes colaboradores dessa 

pesquisa ancoram educação inclusiva, misturando preceitos da integração escolar com os da 

educação inclusiva; e objetivam na imagem da deficiência tornada concreta através da presença 

física do aluno com necessidades educacionais especiais na sala de aula do ensino regular. 

 Assim, para explicar a realidade inclusiva e se relacionar com ela, os docentes vão criando 

representações sociais. Sendo elas teorias do senso comum (Moscovici, 1978), são elaboradas 

coletivamente nas interações entre as pessoas num tempo, cultura e espaço específicos, visando 

tornar familiar o estranho. Desse modo, o conhecimento vai sendo elaborado socialmente. 

Com o intuito de aprofundarmos esses entendimentos, delineamos mais uma etapa de 

nossas análises no capítulo que se segue. Conforme expresso em momentos anteriores, a análise 

de conteúdo representa mais uma das formas de análise a que submeteremos os dados obtidos a 

partir da aplicação do PCM aos professores participantes dessa pesquisa. 

Enquanto nas análises anteriores fizemos uso das explicações atribuídas pelos professores 

às categorizações e classificações realizadas durante a aplicação do procedimento, ao tratarmos 

da análise do conteúdo, buscaremos aprofundar o nosso olhar sobre toda a construção discursiva 



              117 

 

 

dos participantes, evidenciando não apenas o construto exposto nas falas, mas, além disto, as 

entrelinhas, os discursos não proferidos diretamente, os enunciados subjacentes, enfim, todo o 

conteúdo que permeou o proceder verbalizado pelos docentes no decorrer de nossa investigação.  

É importante frisarmos que contrariamente às análises efetivadas anteriormente, não será 

considerada a separação dos participantes – professores com ou sem curso de capacitação 

inclusiva –, uma vez que os discursos analisados apresentam temas semelhantes em ambos os 

subgrupos. 
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O OUTRO: DESVELANDO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

 

 

 

[...] 

Por muito tempo achei que a ausência é 

falta. 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta na ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a, branca, tão pegada, 

aconchegada nos meus braços, 

que rio e danço e invento exclamações 

alegres, 

porque a ausência assimilada, 

ninguém a rouba mais de mim. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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3.1 – Conceitos Discordantes 

 

 

Confusão. Insegurança. Perplexidade. Palavras que denotam sentidos múltiplos, mas que 

quando empregadas para referirem-se à inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular, tornam-se rapidamente adequadas e únicas. Refletem, pois, o 

despreparo de pais, alunos, professores e especialistas em lidar com a temática, estando esta 

relacionada a uma temporalidade que lhe é própria e a uma mesmidade que ironiza ao mesmo 

tempo em que afaga. 

Nessas circunstâncias, mostra-se necessário fazermos uma reflexão sobre o outro que se 

tinha como meu igual e esse outro que rompe com a rotina do cotidiano, que encarna o nosso 

temor da incompletude, a desordem, a imperfeição, que faz seus gritos ecoarem nos muros da 

escola, alertando-nos de que vivemos um novo tempo, no qual os espaços formais de formação 

docente precisam se adaptar à nova realidade. Bateu-me à porta um outro que me é diferente, que 

não precisou de convite e que já entrou,  

 

 

[...] em outras palavras, o desenvolvimento do vínculo social e das capacidades 
intelectuais e afetivas começa quando o indivíduo vem a perceber que o outro 

tem uma significação no seu próprio mundo interior. Ou, como se diz às vezes, 

o indivíduo sabe assumir o papel do outro quando imita, brinca ou quando 
reflete (MOSCOVICI, 1998, p. 7). 

 

 

Isso nos permite dizer que o outro e o mesmo são uma construção recíproca que se revela 

e desvela no próprio construir. Pensando esse processo a partir das relações estabelecidas na sala 

de aula, a antiga quietude, obra da mesmidade, dá lugar ao desassossego no momento em que a 

proposta da educação inclusiva traz consigo a “adequação” da instituição escolar, com todo o 

turbilhão de transformações e obrigatoriedades que isso possa sugerir.  

 O lidar com o diferente nos colocou frente a frente com nossas frustrações e 

impossibilidades. A necessidade de reflexões tornou-se mais veemente, pois isso demanda outra 

postura em lidar com a realidade, diferente do referencial cartesiano forjado em nossas formações 

acadêmicas. Iniciamos um processo de reconstrução em outras bases teórico-epistemológicas, em 
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outras perspectivas de olhar a nós mesmos, de olhar aqueles e aquelas “que nunca são o que 

deveriam ser, pois sempre estão sendo para os outros aquilo que alguém jamais desejaria ser” 

(FERRE, 2001, p. 12).   

Para prosseguirmos entre os caminhos e descaminhos, entre as obrigatoriedades e algumas 

possibilidades de trabalhar com a Inclusão no espaço escolar, nos ancoramos inicialmente sobre a 

legislação vigente voltada ao tema, pois sabemos que nela se destaca um dos impulsos mais 

persistentes relativos à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino 

regular. Aporte necessário no decurso da reflexão à qual nos propomos, voltada para a 

compreensão do outro enquanto ser presentificado em nós. 

No que se refere ao âmbito legal, remetemo-nos aos artigos 58º, 59º e 60º da Lei nº 

9.394/96 que estabelecem normas relacionadas à Educação Especial relativas à oferta, às 

diretrizes educacionais, aos referenciais curriculares e aos sistemas de ensino direcionados 

especificamente para essa modalidade de ensino. Nesse âmbito, marca ainda a faixa etária para o 

ingresso, centrada nas idades entre 0 e 6 anos preferencialmente na rede regular de ensino.  

 Essa lei menciona que nos Sistemas de Ensino os currículos, os métodos, as técnicas e os 

recursos educativos serão organizados de acordo com as necessidades específicas de cada 

educando especial, inclusive o superdotado, cabendo à escola organizar-se e assegurar tais 

condições para uma educação de qualidade destinada a todos. 

 Através da Resolução Nº 02 de 11 de setembro de 2001, foram criadas as Diretrizes 

Nacionais para a Educação especial na Educação Básica, com os objetivos de sistematizar os 

serviços educacionais especializados oferecidos a crianças na faixa de 0 a 3 anos; trazer uma 

proposta de Referencial Curricular para a Educação Infantil com estratégias e orientações para a 

educação de crianças com necessidades educacionais especiais. Segundo essas diretrizes, as 

escolas da rede regular de ensino devem prever na organização de suas classes comuns: 

professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular, capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; flexibilidade e adaptações curriculares; serviços de apoio 

pedagógicos especializados em classes comuns; condições para reflexão e elaboração teórica da 

educação inclusiva; sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa 

em sala de aula, trabalho em equipe, redes de apoio e temporalidade flexível do ano letivo, para 

atender às necessidades com graves deficiências. 
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 O Decreto nº 3298, de 20/12/99, artigo 24, §1º, expressa que um processo educativo 

definido em uma proposta pedagógica deve assegurar um conjunto de recursos e serviços 

educacionais especiais, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades especiais, em todos os níveis, etapas 

e modalidades da educação, abrangendo educação infantil, ensino fundamental, médio e 

educação superior, bem como a interação com as demais modalidades da educação escolar, como 

a educação de jovens e adultos, educação profissional e indígena. 

 Refletindo sobre esse cenário, observamos que grandes foram as modificações definidas 

legalmente para o atendimento à educação especial, porém, percebemos também o caráter de 

imposição nas provisões e previsões desse recurso legal, o que acarretou várias implicações, 

principalmente ao ser estabelecida sem espaços de interlocução com a sociedade. Essa realidade 

gerou, assim, um descompasso significativo entre as prescrições constantes na Lei e a real 

condição que se evidenciou nos espaços escolares.   

 Outro aspecto igualmente importante a ser observado no que se refere ao tema sobre a 

educação inclusiva, volta-se às diretrizes dos cursos de formação docente. A este respeito, a 

legislação também enfatiza alguns itens ligados à formação desse profissional, garantindo às 

pessoas com necessidades educacionais especiais a orientação educacional de “[...] professores 

com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns” (LDBEN, 1996, p.19). Nesse item, percebemos que uma nova proposta de formação se 

faz necessária àquele que irá desenvolver um processo de ensino em turmas regulares com alunos 

incluídos. Algo que mais uma vez nos remete à relação (in)existente entre as diretrizes oficiais 

documentadas e as realidades sociais presenciadas. 

 Poderemos até pensar que com a institucionalização dos discursos legais, agora 

presentificados em nossas escolas regulares e nos cursos de formação docente, aproximando o 

outro de nós, trazendo-o à habitabilidade e hospitalidade do mesmo espaço, da mesma ambiência 

– e aqui, retratamos não só o espaço físico, mas toda a dimensão pedagógica cotidiana – 

passamos a ser, como num passe de mágica, uma escola inclusiva. Inclusiva, em que sentido? 

Incluir quem? Como? Ficamos nos questionando sobre a inclusão.  

É preciso conhecer. Se não conhecemos esse outro que brotou em nossas rotinas, se não 

temos informações sobre ele, enfim, se ele não existe para nós, como pensar em incluí-lo? 
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Aprendemos mais sobre olhar o outro diferente, o estrangeiro, aquele que estava distante, se 

procurarmos conhecê-lo. É importante, pois, nos posicionarmos, posicionar o lugar de onde parte 

nosso olhar e, principalmente, o que de fato estamos olhando. Incluí-lo em toda a sua completude 

fragmentada e não excluí-lo em sua incompletude sedimentada. Sendo assim, falamos de um 

redirecionamento do horizonte que novos olhares podem alcançar na reconsideração do outro, da 

diferença e da convivência. Apreender o outro na plenitude de sua dignidade, direitos e 

singularidades. 

Nessa perspectiva, é possível pensar a alteridade
31

 enquanto valiosa contribuição para um 

entendimento dos binarismos igualdade e diferença, inclusão e exclusão, teoria e prática, normal 

e anormal, manifestados pelos participantes dessa pesquisa quando se referem à educação 

inclusiva e particularmente ao aluno incluído. Como sabemos que uma reflexão fecunda a outra, 

é aceitável a contribuição da Teoria das Representações Sociais para a compreensão da alteridade 

sob tais ângulos.  

Importante salientar que compreendemos 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” (JODELET, 2001, p. 22).  Pensando 

a partir deste referencial, podemos dizer que as representações sociais são fenômenos sempre 

ativados e em (re)construção na vida social, levando em conta os aspectos individuais e coletivos 

do conhecimento social, ou seja, a pessoa se constitui nas relações sociais e esse fato ocorre 

através da linguagem. São construções dinâmicas, fluidas a partir de condicionantes históricos e 

sociais e, por isso, levam os indivíduos a interagir com o meio, modificando os sujeitos em 

questão, bem como o mundo ao seu redor.  

Moscovici (2003, p. 209-210) afirma que:  

 

As representações se mostram semelhantes a teorias que ordenam ao redor de 

um tema (as doenças mentais são contagiosas, as pessoas são o que elas 

comem, etc) uma série de proposições que possibilita que coisas ou pessoas 
sejam classificadas, que seus caracteres sejam descritos, seus sentimentos e 

ações sejam explicados e assim por diante. 

 

                                                
31

 Compreendemos alteridade como um substantivo que se elabora no seio de uma relação social e em torno de uma 

diferença (JODELET, 1998). 
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Nesse sentido, os conhecimentos partilhados pelos grupos os quais fazemos parte, nos 

guiam, explicam e legitimam o mundo a nossa volta. Desse modo, as crianças já nascem em um 

mundo estruturado pelas representações sociais e é com estas representações que elas se 

desenvolverão. Assim, um aluno com necessidade educacional especial, ao ser inserido no espaço 

escolar regular, terá que conviver com as representações que seus professores e colegas fazem da 

sua diferença/deficiência, sejam elas quais forem. Nessa acepção, é que as representações 

instituídas no contexto em que vivem esses alunos são importantes, elas definem a forma das 

relações estabelecidas e ajudam a decodificar a vida cotidiana, dando sentido às experiências a 

serem vivenciadas.  Logo, uma reflexão que leve em conta a existência do eu, mediante o contato 

com o outro, se faz necessária.  

Numa discussão da temática, Jodelet (1998, p. 47-48) destaca:  

 

 

[...] a alteridade é produto de duplo processo de construção e de exclusão social 
que, indissoluvelmente ligados como os dois lados duma mesma folha, mantém 

sua unidade por meio dum sistema de representações... „alteridade de fora‟, 

referente ao „longínquo‟ e „exótico‟, definidos com relação a uma cultura dada 
– seja ela nacional, científica ou grupal – e a „alteridade de dentro‟, referida 

àqueles que marcados com o selo da diferença, seja ela física (cor, raça, 

deficiência), ou ligada a uma pertença de grupo (nacional, étnico, comunitário, 
religioso, etc), se distinguem no seio de um conjunto social ou cultural e podem 

aí ser considerados como fonte de mal-estar ou de ameaça. 

 

 
 

Essa segunda forma de conceber a alteridade nos faz pensar sobre como se opera a 

condução da diferença e, principalmente, como esta é exteriorizada. Sabemos de antemão que há 

uma estreita relação com as representações sociais, uma vez que estas produzem e determinam 

comportamentos, ou seja, “convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que 

encontram” (MOSCOVICI, 2003, p. 34). Isso significa que as representações sociais dão aos 

objetos/pessoas/fenômenos uma forma determinante e pouco a pouco as vão encaixando em um 

modelo de determinado tipo, inconfundível e partilhado por um grupo. Assim, mesmo que uma 

pessoa não se adeque “exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, 

entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser 

compreendido, nem codificado” (op. cit.). 
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A diferença aparece como o contorno mais saliente e intrigante da alteridade. 

Sinuoso, ele tanto pode afastar como aproximar. O desenho do outro, mais que 

um retrato, talvez seja um holograma: uma projeção em movimento, e como tal, 
também um pedaço de mim, prestes a esvaecer. A representação aplaca 

instantaneamente o conteúdo perturbador do outro, retrabalhando-o. Tornando-

se, assim, a diferença incorporada, dando forma ao holograma (ARRUDA, 

1998, p. 17). 

 

 

A analogia ao holograma, trazida pela autora, nos enfatiza o papel das representações 

sociais na negociação com esse outro enquanto eixo obscuro, desordenado e retraído, 

principalmente, quando pensamos em educação inclusiva. O ponto de partida é a relação que se 

produz entre a negação das possibilidades do aluno incluído e a validação dada a essa negação 

pelo docente. 

 

 

Bastante dificuldade pra você ensinar esse tipo de criança com os outros, ao 

mesmo tempo. Ele é especial você tem que tratar igual, mas tem uma diferença 

na sala de aula, embora que num seja pra ser assim, mas tem que ter. Tem. Não 

por minha parte, mas por parte... e até por minha parte também no ensinar. Num 
é igual aos outros. Ele num aprende. Ele só aprendeu a letra A, a letra B e a 

letra L, durante esse ano todinho que ele ta estudando. Ele era bem alterado, 

bagunçava, agora não. Agora tá calmo. De tanta conversa, conversa, conversa, 
tá diferente, mas num aprende. Aprendeu a falar (PCM/Sub01/P28). 

 

 

 Percebemos aqui a função anteriormente explicitada das representações sociais: 

“convencionalizam o objeto”, no caso, o aluno incluído. Há uma tentativa de enquadrá-lo em um 

modelo de grupo, no qual, apesar do aluno não aprender a ler, mas já permanece calmo e 

consegue falar. Portanto, ainda que não possa ser encaixado no grupo dos mais „capazes‟, 

aprendeu algo, e isso o credencia a ser codificado e nominado. Porém, salta aos olhos a diferença 

na forma de „desajustamento‟. A falta de ajuste em tal aluno para a leitura e escrita confirma a 

negação de suas possibilidades, como se todo o resto, o fato de estar calmo e de conseguir falar, 

não tivesse tanta importância frente as suas limitações. Portanto, ele é representado como alguém 

inútil e inábil para aprender. Concordamos com Oliveira (2004), que em seus estudos sobre 

representações sociais de educação especial, encontra essa representação de inutilidade do aluno 

pelos educadores e situa a base de construção dessa representação na visão geral e universal de 
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inteligência, que possibilita a exclusão e discriminação dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em relação à aparente normalidade. 

Assim, ante a diferença, buscamos a negação, pois queremos os iguais, os espelhos. 

Parece-nos que a sociedade e, principalmente a escola e os espaços formativos do docente, 

encontram-se habituados e treinados para um olhar amparado no paradigma da normalização, da 

homogeneidade, do igualitarismo e pouco sensível quanto ao outro, na sua alteridade radical
32

. 

Essa realidade tem na contemporaneidade que lidar com esse ser que retorna ao seu espaço-

tempo, irrompendo-o e com isso causando uma série de inquietações, sentimentos e reações. 

Propicia, a todos envolvidos no espaço escolar, momentos de irrupções tão confusos quanto 

singulares, tão inseguros quanto aspirantes, tão perplexos quanto instigantes. Segundo Skliar 

(2003) essa irrupção deve ser compreendida como um acontecimento, no sentido de desfazer o 

pensamento anterior, para descentrá-lo de si próprio, produzindo a perda das nossas referências 

sobre o tema.  

A educação foi e é balizada por princípios de ordenamentos, de linearidades, de 

binarismos em que o diferente, o estranho, quando chega, perturba, angustia, causa inquietações 

profundas. Porém, necessitamos colocá-lo junto de nós para que a figura do estranho possa ser 

nomeada, diagnosticada, controlada, mensurada, manipulada, a fim de promover um retorno a 

nós mesmos, reafirmando-nos como sujeitos normais, iguais, eficientes, comuns. É um processo 

de ver cada vez mais o outro, para ter quem nos veja. 

 

 

Essa igualdade, ela tá pouco associada porque todos os alunos são iguais não é? 

Ela nem tá associada à educação inclusiva porque o meu aluno todo ele é igual 

pra mim, num tem deficiente, não-deficiente. Eu tenho um meio lelé da cuca 

que ele grita a aula todinha, eu nem escuto mais o grito dele. Agora os outros 
dizem professora manda ele se calar, ele é doido! Minha filha... aquele 

deficiente que tem a parte física, os colegas apóiam, mas o lelé da cuca, eles 

detestam. O menino grita, grita, grita, incomoda, incomoda. Eles ficam 
desesperados, tem deles que quer levantar pra bater. Eu digo não, num bate não. 

Tem que aceitar (PCM/Sub02/P22). 

 

 

                                                
32 Skliar (2003, p. 89) expõe a questão da alteridade radical, expressando da seguinte forma: “Em todo outro existe o 
próximo – esse que não sou eu, esse que é diferente de mim, mas que posso compreender, ver e assimilar – e também 

o outro radical, (in)assimilável, incompreensível e inclusive impensável”. 
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Inicialmente, há uma tentativa de mascaramento, trazendo o estranho a amabilidade, na 

qual todos os alunos são tidos como iguais, porém isso não se sustenta, pois é fato que todas as 

interações humanas pressupõem representações e elas se impõem sobre nós com uma força 

irresistível, assumindo sua função prescritiva (MOSCOVICI, 2003). Isso faz com que às vezes 

sejam determinadas de antemão, ou seja, estabelecidas com antecipação, sendo partilhadas por 

muitos, penetram e influenciam a cada um. Logo, emerge o que realmente acredita e pensa sobre 

o aluno, deixando transparecer as representações de deficiência há muito constituídas. O aluno 

passa a ser esse outro que incomoda por ser aquilo que não é concebido como normal.  

A diferença aqui manifestada está pautada na racionalidade como valor positivo humano 

que se contrapõe às emoções e aos instintos. Sobre isso, Oliveira (2004, p. 133), nos acrescenta 

que “[...] a racionalidade é estabelecida como referência para a diferenciação e depreciação do 

outro, como não-racional. Assim, a racionalidade tem uma significação positiva: correta e boa, 

enquanto a não-racionalidade tem uma significação negativa: incorreta e má”.  

Nesse cenário, o aluno incluído é representado como um outro denominado por Oliveira 

(op.cit. p.131) como “não-ser”, aquele que é associado a anormalidade, “o inimigo, o inferior, o 

mal, o diferente”, ou seja, o outro que é negado na sala de aula, na sociedade, no sistema, por 

suas limitações, impossibilidades e diferenças.  

 

 

O Outro “não é” enquanto alteridade da totalidade. “É nada”. É negado. O 

Outro representa um perigo para a unidade do “mesmo”, para o todo, a 
totalidade. Assim, o que permanece no discurso ontológico é a “lógica da 

natureza ou do totalitarismo”; a “lógica da alienação da exterioridade e da 

coisificação da alteridade do outro” (DUSSEL
33

 apud OLIVEIRA, 2004, p. 

131). 

 

 

Dentro dessa mobilidade do fazer-se e refazer-se, a visão da incompletude alheia faz 

emergir no olhar linear, a dicotomia do que é considerado normal e anormal. A dificuldade na 

aceitação do outro e a busca por normalizá-lo, se dá justamente porque ele rompe com a 

presumida “perfeição” dos seres, seja fisicamente ou de qualquer outra maneira. É o não-familiar, 

conceitos há muito tempo estabelecidos, advindos de relações construídas social e 

                                                
33 DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação na América Latina. 2 ed. São Paulo: Loyola, 1980. 
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discursivamente. Sobre isso, corroboramos com Veiga Neto (2001) quando nos diz que a 

dificuldade de ensinar em classes inclusivas, nas quais os normais estão juntos com os anormais, 

se dá não pela diferença nos níveis cognitivos, mas sim, porque a divisão de alunos em classes 

por gênero, idade, aptidões, etc, foi uma forma de classificar e separar normais de anormais. 

Temos, enraizados na organização do currículo e da Didática, a distinção entre “quem somos nós 

e quem são os outros” (p. 111).  

Essa dificuldade seria resultado de uma multiplicidade de (re)arranjos históricos, 

permeados por representações voltadas às explicações da realidade e do mundo, fazendo-nos 

asilar e perceber a diferença do outro anormal como algo passível de ser aceito, desde que 

afastado de nós,  normais. Observamos essa realidade em meio às falas dos professores 

participantes: 

 

Maninha, o processo... ele... ele tá incluindo, as crianças, né? Na escola normal. 

Eu, no meu ponto de vista... eu acho que eles estariam melhor na escola 

inclusiva... especial, porque tem muito preconceito. Muitos professores não 
sabem lidar com esses alunos. Lá eles têm um acompanhamento especial. Lá 

eles têm pessoas é... ali como é que se diz... pessoas capacitadas pra lidar com 

todo tipo de aluno. Eles sabem mesmo. E o professor, ele... e,... e lá é... são 5, 6 

crianças numa sala de aula. Numa escola normal são 30 crianças. Aí pro 
professor é muito complicado lidar com 30 crianças e mais aquelas duas ou 

três... aí fica difícil tanto pro professor quanto pro aluno. Acho que é 

complicado. Então eu acho que eles numa escola inclusiva pra eles mesmo. Eu 
tenho pra mim que eles sairiam bem melhor. Pra aprendizagem deles e tudo. Eu 

acho que seria bem melhor lá. Como era antes, eu tenho pra mim que era bem 

melhor (PCM/Sub01/P03). 

 

 

A angústia diante da anormalidade do aluno, o temor do lidar, subverte o conceito de 

inclusão. Incluir passa a ser um movimento que pode ser feito entre os próprios anormais. Basta 

colocá-los todos juntos, segregados, no espaço da escola especial, longe dos olhos da 

normalidade. O caráter de provisoriedade almejado pela passagem desse aluno pelo ensino 

regular, se ancora no que seria melhor para a sua aprendizagem, afastado dos  normais, junto com 

seus iguais. A “homogeneidade” do grupo na escola especial garante o sucesso de seus elementos 

e o ensino regular pode voltar à tranqüilidade de antes, espaço de ensino e aprendizagem 

daqueles que não precisam de acompanhamento “especial”. Manifesta-se a descrença no outro 
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enquanto ser da diferença. A rejeição se configura como solução para o retorno da estabilidade e 

manutenção da não-familiaridade. 

Endossando esse argumento, Moscovici (2003), nos acrescenta que a presença real de 

algo tido como ausente, a “exatidão relativa” de um determinado objeto é o que caracteriza sua 

não-familiaridade. Isso faz com que aquilo que parece visível, semelhante e acessível, na verdade 

não o é. Para o autor, 

 

 

o não-familiar atrai e intriga as pessoas e comunidades enquanto, ao mesmo 

tempo, as alarma, as obriga a tornar explícitos os pressupostos implícitos que 

são básicos ao consenso. Essa “exatidão relativa” incomoda e ameaça, como no 
caso de um robô, que se comporta exatamente como uma criatura viva, embora 

não possua vida em si mesmo, repentinamente se torna um monstro 

Frankestein... O medo do que é estranho (ou dos estranhos) é profundamente 

arraigado (p. 56). 
 

 

 

Esse exercício de colocar dentro uns e outros de fora, uns são o que outros não são, num 

tempo que é o nosso, um tempo da mesmidade, é a forma como se configuram os espaços e 

tempos, que são estipulados e demarcados pelo olhar dos sujeitos culturais. Nós, humanos, 

precisamos e somos dependentes do tempo para que possamos organizar nossas vidas em prol do 

que permanece e do que desvanece. Nesse movimento, especificamos o alheio, desejamos que 

seja como nós, produzimos o outro a partir de nossa identidade pessoal. Olhamos o outro dentro 

do mesmo padrão do que possamos compreender, do que inventamos e nomeamos como tal 

através da linguagem, do parâmetro estabelecido pela subjetividade. Quando se esbarra na 

diferença do outro, o choque causa medo e insegurança. Percebemos isso quando o assunto é o 

aluno incluído: 

 

 

É uma coisa, assim, assustadora que muita gente, assim, entra em pânico, 

achando que num vai conseguir, né? Que num tá entendendo muito do assunto, 

mas que é uma coisa assim real que tem que ser superada e exige realmente 
dedicação mesmo... Às vezes dá desespero. Na realidade, eu acho que pra muita 

gente ainda é assim, assustador, né? Às vezes as pessoas acham que nem vão 

conseguir (PCM/Sub01/P21). 
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O outro não só desestabiliza, como também desautoriza o fazer. O medo e a insegurança 

se revelam por não ter certeza de como proceder. Isso possibilita a rejeição/não aceitação do 

aluno. A relação alteritária necessária desaparece diante da dificuldade do construir. Retomamos 

Moscovici (2003), quando analisa que o pânico ou mesmo o medo do estranho é uma forma de 

controlar o objeto. Para o autor: 

 

 

[...] a ameaça de perder os marcos referenciais, de perder contato com o que 

propicia um sentido de continuidade, de compreensão mútua, é uma ameaça 
insuportável. E quando a alteridade é jogada sobre nós na forma de algo que 

“não é exatamente” como deveria ser, nós instintivamente a rejeitamos, porque 

ela ameaça a ordem estabelecida (p. 56).  

 
 

 

Dessa forma, re-apresentamos o estranho para transferir aquilo que nos incomoda e 

ameaça. Tentar tornar comum o incomum pressupõe uma mudança de valores e emoções. 

Passamos a perceber esse outro, o outro da diferença que irrompe como frustração e angústia da 

nossa mesmidade como “um outro maléfico” (SKLIAR, 2003, p. 142), que desafia a ordem, a 

homogeneidade, o igualitarismo tão presente em nossas práticas cotidianas. Mas, é um outro que 

há muito foi literalmente fragmentado, enquadrado, explorado, excluído, colonizado e que agora 

teima, insiste em provocar, promover um caos em nossas espacialidades e temporalidades, em 

nossas representações que forçosamente nos faz ressignificar e construir novos paradigmas, 

demandando um novo olhar que considere suas diferenças e singularidades. 

Para Skliar (op. cit.), o tempo que conhecemos e fazemos na prática é o tempo que é 

conhecido e reconhecido pela mesmidade. É o único tempo possível, inventado, ordenado, 

governado por nós a partir das metáforas temporais da repetição, do constante, do cíclico, do 

linear. Prevemos resultados, avaliações, aprendizagens, atitudes, comportamentos, 

planejamentos, objetivos, metodologias, selecionamos abordagens epistemológicas a partir de 

temporalidades enquanto relações com aquilo que chamamos de nossa realidade, a realidade da 

mesmidade. Temporalidade que só deseja a ordem, o igual, em produzir mesmidades 

homogêneas, íntegras, que seguem um mesmo ritmo de um tempo. 

 A aflição do professor irrompe quando percebe a desarmonia desse tempo. Em um 

passado não tão distante aprendeu que para ser considerado um bom profissional, bastaria ensinar 
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o mesmo a todos, agora lhe é exigido que ensine algo diferente a cada um, ou seja, foi 

“preparado” para lidar com o igual, com o harmonioso, com o idêntico, porém, isso não serve 

mais. É preciso lidar com a diversidade em toda sua amplitude. Isso nos faz pensar que quando o 

tempo do outro é demandado, tempo este irredutível, inominável, ingovernável, provoca uma 

desconstrução da mesmidade. É sobre o que reflete o professor: 

 

 

Olha, esses alunos aqui precisa de um pouco mais de atenção, né? Por alguma 

razão eles num conseguiram avançar, tem que ter mais atenção e, às vezes, o 
professor não leva isso em conta. Ele trata a turma como se a turma fosse 

homogênea e isso é uma coisa que pra você mudar a cabeça das pessoas é bem 

complicado. Bem complicado. Bem complicado mesmo. Porque a gente espera 

uma turma homogênea, né? (PCM/Sub01/P07). 
 

 

 

Nessa “obstrução” e impasses de temporalidades, a mesmidade aguça a temporalidade do 

outro e, conseqüentemente, sua diferença. A desorientação é conseqüência do novo causado pela 

presença desconcertante do incomum. Enclausurados, a alteridade e o outro, resta o linear, o 

semelhante, o conforto do homogêneo. Mas, a que homogêneo nos referimos? Sabemos que na 

sala de aula regular os alunos são caracterizados por uma acentuada heterogeneidade, entre 

outras, social, étnica, sexual e de gênero, restando-nos ponderar que para os professores 

participantes desse trabalho, a ausência do outro enquanto anormalidade é o que autoriza a 

homogeneidade do grupo. Sobre isso, Carvalho (2008) nos alerta que em uma sociedade que tem 

como primazia o padrão da normalidade, as pessoas com necessidades educacionais especiais 

ficam em desvantagens, porque não se enquadram em tal parâmetro, sendo com isso, 

conseqüentemente diferenciadas e segregadas. São alvos de críticas, vítimas de um 

estranhamento, porque não são aquilo que se espera que sejam. É pensar como diz Ceccim (2006, 

p. 18), “[...] exclui-se a alteridade para não acolher a diferença-em-nós que esse encontro produz. 

Chamamos ao outro de diferente; assim somos normais”. 

A perspectiva inclusiva colide com tal entendimento. Percebemos cada vez mais uma 

revisão de sentidos a circular na sociedade no que se refere às construções sociais binárias, 

igualdade/diferença, normal/anormal, exclusão/inclusão... porém, na relação social, a 

complexidade do assunto ainda não está resolvida. De acordo com Nóbrega (2007), isso acontece 
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porque valorizamos as opiniões semelhantes as nossas, a igualdade que corrobora com o status de 

normal, nos presenteando com o acesso aos âmbitos sociais e com o selo de cidadão pleno. 

Aquilo que destoa do estabelecido perturba e causa desconforto. “Dentro dessa perspectiva, ser 

igual implica ser normal e a diferença pode denotar anormalidade” (p. 39).  

 

 

Você vê que são crianças que você tem que se dedicar porque não são normais 

quanto os outros, né? Já deu pra você observar... tem problemas, são diferentes 
dos outros. As pessoas nem tem respeito por essas crianças. Num respeitam o 

deficiente como uma pessoa normal. Eles acham que num tem nenhum valor e 

são rejeitados (PCM/Sub01/P46).  

 

 

 A lógica de pensar sobre o outro enquanto ser da diferença autoriza a construção de 

estigmas. Assim, o incomum apresenta-se como algo que representa uma ameaça tanto para as 

pessoas que o tem, porque não são aceitos, quanto para os que não têm, porque consideram não 

saber lidar com aqueles que apresentam uma diferença significativa. 

Quanto a isso, Goffman (1982, p. 11-12) destaca que: 

 

 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm 

probabilidade de serem neles encontrados. 

 

 

Dessa maneira, a sociedade determina um modelo, encaixa as pessoas dentro dele e as 

categoriza de acordo com seus atributos e possibilidades. Isso nos permite dizer que o estigma 

refere-se à “[...] situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena” (op. cit., 

p. 7). Consequentemente, o aluno com necessidade educacional especial, por desviar-se ao 

instituído como padrão nas interações sociais, é mantido numa posição inferior, uma forma de 

sentenciá-lo em sua diferença. Ao ser estigmatizado, há uma anulação de suas outras 

capacidades, o que promove uma generalização e uma desumanização desse aluno.  
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Nesse processo de classificação, o estigma estabelece uma relação impessoal com o outro. 

Criamos um modelo social de indivíduo que nem sempre corresponde à realidade, mas sim ao 

que Goffmam (1982) denomina de “identidade social virtual”, ou seja, aquilo o que se espera que 

as pessoas comumente sejam, correspondendo com as expectativas sociais de normalidade. 

Porém, o que a pessoa é de fato, diz respeito aos seus atributos nomeados como “identidade 

social real” e obedece a princípios de aprovação/reprovação mediante o pertencimento de 

categorias tidas como incomuns e diferentes. O fato do aluno com necessidades educacionais 

especiais ter características insólitas às esperadas, faz com que não seja visto em sua totalidade e 

transforma-se em alguém desprovido de potencialidades, o que acaba por anulá-lo e estigmatizá-

lo.  

Assim, para esse aluno, o estigma tem como efeito uma redução da sua identidade social, 

uma vez que esta está baseada no que Tomasini (2003, p.117) chama de “atributo indesejável”, 

ou seja, diminuí-lo à sua imperfeição faz dele um indivíduo discriminado e isso poderá resultar 

numa certa limitação ao relacionar-se no ambiente escolar regular. Buscará de certa forma, 

somente seus iguais ou alguém que o compreenda e o aceite como é. Dessa forma, 

 

 

[...] essa situação de pessoas viventes negadas possibilita-nos julgar 
criticamente o sistema socioeducacional como eticamente perverso e causador 

da exclusão através de discursos hegemônicos e práticas sociais e educacionais 

discriminatórias. [...] o que o sistema estabelece como natural (o Ser, o Normal, 

etc.) é o referencial dado e que define a diferença dessas pessoas como 
anormal, não-ser, não-racionais, não-capazes, inúteis, etc (OLIVEIRA, 2004, 

p. 213).  

  

 

As representações sociais garantem às pessoas a preservação de seu próprio equilíbrio e 

coerência no exercício de suas práticas sociais e em suas relações (GILLY, 2001). A construção 

representativa do aluno enquanto lento, anormal, não-ser, não-racional, não-capaz e inútil, é o 

que permite legitimar tal discurso sem que seja questionada a constituição disso. Assim, o 

sistema de representação que gira em torno desse aluno, articula de forma coerente as 

contradições presentes na realidade, assegurando sua função de legitimação e justificação das 

práticas. 
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Diante disso, a interação com esse outro, fruto da imperfeição e da anormalidade, só se 

torna possível e suportável quando as estratégias de convivência são criadas: 

 

 

[...] na minha sala eu trabalho com alunos especiais, então, no início, tinha um 

aluno que ele tem uma dificuldade enorme de dicção e os alunos não aceitavam. 

Mas agora não. Ele já se tornou normal. Ninguém ri... no inicio, ele riam, mas 
aí foi uma coisa que com o tempo a gente foi conquistando, né? E já hoje eles já 

aceitaram (PCM/Sub01/P18). 

 

 

É como se fosse um aluno que briga muito. A dificuldade dele é na 

aprendizagem, então eu lido com a mãe, converso com ela, como se eu tivesse 
conversando com outra criança e eu procuro conversar sempre mais em 

particular porque, às vezes, eles têm receio de conversar no grupão, tipo assim, 

eles pensam que os outros pais vão tachar: “– Ah, os meus filhos são normais.... 
e o dele...”. Então eu evito, né? Eu prefiro chamar, conversar com ela, só com 

ela, né? (PCM/Sub01/P08). 

 

 

Constatamos, curiosamente, que uma das formas de enfrentamento da diferença é a busca 

da aparente normalidade: “não aceitavam. Mas agora não. Ele já se tornou normal”. Tornar 

comum normaliza. É mais fácil fazer de conta que o aluno incluído é “igual” aos outros do que 

assumir sua diferença. Skliar (2003, p. 26) nos alerta para o perigo de partirmos dessa premissa 

quando afirma que “aquilo que tem sido normalizado pode acordar a qualquer momento”. Na 

necessidade de padronizar o aluno, colocamos uma maquiagem no seu rosto, não nos permitindo 

ver sua verdadeira face. Porém, isso não é garantia de “anulação” da diferença, ou seja, ela 

acabará se manifestando no seu mistério, com toda a força do adiamento. Mas, uma coisa é certa, 

no mundo do politicamente correto, fazemos de tudo para evitar uma ruptura com nós mesmos. 

 

 

O mundo do politicamente correto é um mundo onde seria melhor não nomear 

o negro como negro, não chamar o deficiente de deficiente, onde não seria 
melhor chamar o índio de índio. É o mundo do eufemismo, do travestismo 

discursivo. Não nomeá-los, não dizê-los, não chamá-los, mas manter intactas as 

representações sobre eles, sobre os olhares em torno deles (SKLIAR, 2003, p. 

80). 
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Essa colocação nos impulsiona a abordarmos a temática da exclusão. Não vivemos, pois 

um processo de exclusão na inclusão? Castel
34

 (apud Skliar, 2003) assinala a existência de três 

mecanismos na construção e produção da exclusão: primeiramente, a exclusão por aniquilamento 

– seria a matança do outro, o livrar-se dele massacrando-o; outra forma seria a exclusão 

institucional – distanciar-se o máximo do outro, sem perder a vigilância; e, por último, a exclusão 

através da inclusão – que pode ser compreendida como uma aproximação rápida do outro, sem 

intenção de manutenção. De acordo com o autor, nessa concepção estamos entendendo a 

exclusão como uma aproximação somente momentânea do outro com intuito de ser 

compreendido, traduzido, nominado, para depois ser afastado, separado, aniquilado. Incluímos 

para aproximar o outro, para (re)conhecermos, para estabelecer algum saber acerca desse outro.  

Assim, acolhe-se esse outro simplesmente para se certificar que de acordo com o espelho 

da normalidade, ele é diferente. Defeitos visíveis causam inquietações, trazem lembranças das 

próprias limitações. Isso significa que embora distinto, possui similitudes com o eu. Trata-se de 

um exercício de aproximar para afastar. Podemos então dizer que: 

 

 

O outro, como “não-eu”, “não nós”, deve ser afastado ou tornar-se estranho pelas 

características opostas àquelas que exprimem o que é próprio da identidade. O 

trabalho de elaboração da diferença é orientado para o interior do grupo em 
termos de proteção; para o exterior, em termos de tipificação desvalorizante e 

estereotipada do diferente (JODELET, 1998, p. 51). 

 

 

Ao detectar então alguma diferença, estabelecemos um estranhamento e uma recusa no 

sentido de que uma imagem velada do eu mesmo, não se identifica com o outro e esse passa a ser 

um estranho, embora sendo inegáveis as similitudes. 

A tentativa de manter a máscara, não nomear o outro que incomoda, ou nomeá-lo a partir 

do politicamente correto, leva a uma exclusão concreta. Colocar uma criança com necessidades 

educacionais especiais na sala de aula regular, sem oferecer reais condições de acesso, 

caracteriza-se como uma pseudoinclusão e isso se traduz em práticas excludentes no interior dos 

espaços „inclusivos‟ das escolas. Confirmando essa colocação, Oliveira (2006, p. 100), enfatiza 

que a escola exclui os alunos com necessidades educacionais especiais “pelo não acesso, pela não 

                                                
34 CASTEL, Robert. Metamorfose da questão social. Petrópolis: Vozes, 1999.   
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matrícula, pelo atendimento em classes especiais diferenciadas do ensino e classes comuns e no 

desenvolvimento do processo educativo”.  

As conseqüências de tal feito para o aluno, podem ser entre outras, a perda da auto-estima, 

apatia, acomodação, agressividade e dificuldade de adaptação, resultando, muitas vezes, no 

abandono educacional. 

 

 

Porque muitas vezes, acontece. Aconteceu já comigo, acontece com qualquer 

professor. Nem adianta não, você dizer, eu nunca fiz isso. Fez. Fez e faz e você 
faz ali de excluir, sem perceber. Um aluno X já passou por ti e tá comigo, né? O 

professor bate, bate, o ano todim chega uma época dessa você tentando, 

tentando, no caso, tem uma hora que nossa, vamos fazer isso aqui com ele né. 

Pronto, deixa ele lá à vontade e eu vou correr atrás dos outros 
(PCM/Sub02/P03). 

 

 

O docente teve sua formação e prática voltadas para o que Nóbrega (2007), chama de 

“modelo de aluno ideal”, ou seja, aquele aluno que entre outras características, atende as 

expectativas docentes, tem um comportamento discreto, não questiona a proposição das aulas, 

entende com facilidade as atividades e apresenta dúvidas limitadas. Assim, aquele que não se 

encaixa nesse modelo, é com facilidade deixado à margem. A exclusão então, se reproduz 

dissimulada de inclusão. Mas afinal, quem são os excluídos? Para responder a esse 

questionamento seria oportuno, mais uma vez, citarmos Carvalho (2007a, p. 49): “[...] todos 

aqueles que são rejeitados e levados para fora de nossos espaços, do mercado de trabalho, dos 

nossos valores, vítimas de representação estigmatizante”. Portanto, o aluno lento, anormal, 

diferente, não-ser, não-racional, incapaz e inútil, é também, o excluído.  

 

 

3.1.1 – Pensando o Discurso Ausente 

 

 

O que dizer então das novas idéias cada vez mais disseminadas de respeito à diversidade e 

diferença dos indivíduos? E o desenvolvimento dos alunos a partir de suas próprias 

singularidades e potencialidades? Por que esses discursos já tão difundidos pela educação 
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inclusiva parecem, no presente estudo, nem mesmo “arranhar” o campo representacional de aluno 

incluído anteriormente descrito?  

Na tentativa de responder a esses questionamentos é importante percebermos que a 

reflexão realizada até o momento nos mostra duas representações sociais associadas – uma sobre 

educação inclusiva e outra sobre aluno com necessidades educacionais especiais. Notamos que 

embora os docentes participantes desse estudo, representem educação inclusiva com aspectos 

desta e da integração escolar, são “atravessados” por outra representação social, voltada para o 

aluno incluído, fundamentada em construtos histórico, social e cultural que enfatizam a diferença 

como deficiência. 

Nesse cenário, os benefícios da educação inclusiva parecem ainda escassos, uma vez que 

se configuram como recentes. Vale salientar que estamos falando de representações sociais e elas 

mudam, transformam-se, desde que seja importante e significativo para o grupo. Porém, quando 

as representações sociais de algum fenômeno já estão instituídas, essas alterações não acontecem 

de forma simples, nem imediata. Sobre isso é possível buscar contribuições em Wagner (1998), 

quando este aborda a importância do discurso coletivo no grupo reflexivo, sendo este, “entendido 

como um grupo que é definido pelos seus membros, que conhecem sua afiliação e dispõem de 

critérios para decidir sobre quem são os seus membros” (WAGNER, 1998, p. 10-11).  

Percebemos que os professores produzem/ reproduzem a representação social sobre o 

aluno incluído dando-lhe sentido e significado no processo de elaboração coletiva, visando tornar 

o assunto acessível e controlado.  “Assim, uma representação é mais do que uma imagem estática 

de um objeto na mente das pessoas; ela compreende também seu comportamento e a prática 

interativa de um grupo”. (op. cit., p. 12). Por isso, no grupo reflexivo, emergem valores e regras 

de filiação e pertença que dão aos participantes garantia na unidade de como pensam e do modo 

como fazem, marcando a forma como se relacionam com o mundo e com o objeto representado. 

Isso permite que a forma de conceber o aluno incluído como diferente, anormal, inútil, incapaz... 

se caracterize como uma fonte de evidência que confere verdade às crenças dos professores, 

localizando-os dentro de um espaço discursivo comum, impedindo-os de colocar em prática o 

discurso circulante que propagam sobre educação inclusiva.  

No grupo reflexivo, um dos critérios apontados por Wagner (1998) para garantir o 

funcionamento do processo de manutenção de uma representação específica e seu objeto é o 

critério funcional. Este, não se traduz em consenso numérico, se compreendermos que nenhuma 
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representação será consensualmente compartilhada por todos os membros do grupo, mas em 

movimento de dependência e concordância entre as pessoas, o que assegura a conformidade e 

mantém o grupo como uma unidade social reflexiva, organizada e “protegida”. 

Isso justifica o fato dos discursos circulantes sobre educação inclusiva não terem 

modificado o campo representacional de aluno incluído para os professores participantes de 

nosso estudo. Porém, ressaltamos que nesse processo de elaboração do conhecimento do senso 

comum, as condições de vida dentro da sociedade dão surgimento a reelaborações e modificações 

dos objetos representados. Assim, de acordo com Wagner (1998) um fenômeno desconhecido, 

resultante das mudanças nas condições de vida de um grupo, se considerado de relevância, inicia 

um processo de comunicação coletiva para compreendê-lo e controlá-lo, passando em muitos 

casos, inicialmente por um período de conflito, resultando em mudanças e/ou construções de 

representações sociais. Percebemos esse movimento quando falamos de educação inclusiva, o 

que será posteriormente comentado, mas não quando falamos de aluno incluído. 

Consideramos a hipótese de que o campo representacional de aluno incluído encontra-se 

instituído, materializado como algo antigo. Já quando falamos de educação inclusiva, percebemos 

uma busca de familiarização e apreensão do novo, configurando-se como algo recente. 

Na tentativa de confirmação/esclarecimento dessa hipótese, recorremos mais uma vez a 

Moscovici (2003), e trazemos para essa análise os já explicitados dois processos básicos na 

construção das representações sociais – ancoragem e objetivação.  

Nesse sentido, a incorporação do não-familiar ao nosso sistema de categorias diz respeito 

à ancoragem, isto é, quando a novidade é inevitável, segue-se um trabalho de torná-la familiar e 

transformá-la para integrá-la ao universo de pensamento pré-existente, pois há a necessidade de 

apreender formas de agir diante dela e dominá-la. Logo, “ancorar é, pois, classificar e dar nome a 

alguma coisa” (MOSCOVICI, 2003, p. 61). Desse modo, quando o novo surge, ele é comparado 

aos referentes categoriais existentes, seguindo-se a um processo de classificação, sendo ajustado 

e re-ajustado com o fim de enquadrá-lo a algo já conhecido e nominá-lo. Isso resulta em 

rotulações e avaliações tanto positivas quanto negativas àquilo que é incorporado, conduzindo e 

definindo as relações e significados que estabelecemos com tal objeto.  

A partir da objetivação, o que era incomum, torna-se real, físico, compreensível. Podemos 

então dizer que objetivar “[...] consiste em materializar as abstrações, corporificar os 

pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, enfim, transformar em objeto o que é 
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representado” (NÓBREGA, 2001, p. 73). Nesse processo de tornar concreto o que era abstrato, 

fazemos com que objeto e conceito sejam congruentes.    

Acreditamos que os docentes participantes dessa pesquisa ancoram e objetivam a 

representação social de aluno incluído nos sentidos e imagens que giram em torno do termo 

deficiência.  De um modo geral, os juízos de apreciação atribuídos a esse aluno são inspirados no 

que estamos chamando de conceitos discordantes: igualdade/diferença, normal/anormal, 

incluir/excluir.  

Importante frisar que a deficiência aqui não tem o significado atribuído pela Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), documento da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) no qual “a relação entre as condições das pessoas e os apoios a que 

teve acesso têm importante papel no como elas „funcionam‟, colocando-as ou não em situações 

nas quais suas limitações são mais significativas e elas experimentam mais intensamente a 

condição de deficientes” (CARVALHO, 2008, p. 18). Na verdade, os sentidos atribuídos à 

deficiência pelos participantes desse estudo, estão mais voltados para estereótipos, contendo 

significados que levam a classificação de indivíduos ou grupos. Nesse contexto, o termo adquire 

uma conotação de ausência. Ausência de normalidade e igualdade. Dizendo de outra forma, 

aqueles que por suas características físicas, mentais, sensoriais e psíquicas não se encaixam em 

alguns padrões já estabelecidos socialmente, são tidos como deficientes. A afirmação de 

Tomasini ratifica esse pensamento: 

 

 

Nos contatos face a face, espera-se segundo a ordem social estabelecida, que 

haja uma certa simetria entre o que o indivíduo é e o que se espera dele, 

inclusive para que ele possa se manter como membro “aceitável” no grupo. 

Tudo e todos que não se encaixam no padrão social estabelecido são 
diferenciados. Não há limites para os rótulos: o pobre, o defeituoso, o louco, o 

ridículo, o velho, etc (TOMASINI, 2003, p. 114). 

 

 

A semelhança entre as pessoas passa a ser o principal critério de avaliação que visa o 

pertencimento a um grupo. Assim, ao representarem o aluno como alguém inábil para a 

aprendizagem, lento, anormal, não-racional, não-capaz, inútil e excluído, credenciam a 
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deficiência como diferença frente ao olhar social. Diferença essa, que pode trazer situações de 

discriminação, exclusão e segregação. 

 

 

O que a gente vê, muitas vezes, é que os funcionários não respeitam a criança 

que é tida como normal, agora você imagina uma que precisa de toda atenção 

maior. Eu vejo que eles são excluídos, pela família, na escola, pela sociedade 
em si. Quando já vê que é diferente um pouco da gente, a tendência é excluir. É 

uma coisa natural, né? (PCM/Sub02/P08). 

 

 

Pra mim, é um desafio muito grande. Procuro fechar meus olhos pra muita 

coisa que eu vejo aqui: profissionais chamar aluno de cobra, bicho. Vou te dar 
um tapa, um murro. Só porque são diferentes (PCM/Sub01/P33). 

 

 

Nessa perspectiva, comportamento desarmônico e comportamento tido como normal, 

parecem ocupar campos extremos e contrários. Tomasini (2003) explica que a visão fragmentada 

do comportamento humano resulta em uma concepção na qual a diferença é percebida como algo 

inato, oriundo da natureza e não da atividade humana. O que antes era atribuído ao sobrenatural 

foi aos poucos sendo substituído pela concepção organicista, sendo a medicalização definidora do 

problema. Nesse sentido, no prisma do senso comum, a deficiência continua sendo vista sob o 

ângulo do destino. A autora, esclarece ainda que não se trata de negar os problemas humanos 

advindos de ordem biológica, genética ou hereditária, nem mesmo as causas específicas de certo 

tipo de diferença, muito menos aludir tudo ao social, mas ponderar que independente da causa do 

fenômeno, o homem continua sendo seu criador. A partir disso, é possível pensar como Omote 

quando defende que: 

 

 

[...] a deficiência não é algo que emerge com o nascimento de alguém ou com a 

enfermidade que alguém contrai, mas é produzida e mantida por um grupo 

social na medida que interpreta e trata como desvantagens certas diferenças 
apresentadas por determinadas pessoas (OMOTE, 1994, p. 68). 
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O estatuto conferido à diferença faz de seu representante o “desviante”. Alguém que por 

não apresentar um perfil pré-concebido é muitas vezes mal visto, quando não “banido”, dos 

meios escolares regulares, pois quando o enfocado é a sua diferença, ele passa a ser “sujeito de 

uma relação diferente, nunca de uma relação normal” (TOMASINI, 2003, p. 117). 

Seguindo essa linha de argumentação, podemos dizer que independente dos novos 

discursos que circulam na sociedade sobre a proposta da educação inclusiva, permanece a 

valorização da homogeneidade de grupo, enquanto harmonia social. A deficiência remete a 

ausências e pressupõe castração, intimidação, risco, desvio, descrença. Esses sentidos, imbricados 

nas concepções de patológico e impossibilitado, geram o campo representacional em torno do 

aluno incluído.  

 

 

O professor passa por muitas dificuldades. Num é fácil a gente trabalhar os 

normais junto com esses outros. Fica muito difícil por parte do professor. Ele 

precisa receber apoio (PCM/Sub01/P47). 

 

 

Tô com três anos com duas crianças na 3ª série que não consegue aprender a ler 
nem escrever. Já falei pras meninas que deveriam ter um acompanhamento 

especial, mas... (PCM/Sub02/P23). 
 

 

Corroboramos com Moscovici (2003), quando afirma que as imagens, idéias e até mesmo 

a linguagem compartilhada por um grupo, sempre parece determinar a direção do que foi 

estabelecido previamente com aquilo que não era familiar. Isso nos orienta a fazermos 

apreciações e permite que antes de observarmos ou ouvirmos uma pessoa, façamos julgamentos a 

seu respeito, classificando-a e criando uma imagem dela. A partir disso, tudo o que conseguirmos 

incorporar em nossos protótipos, só servirão para reforçar a imagem que temos. Assim, o 

pensamento social é mais voltado para as convenções e memórias do que à razão. Observemos 

como se posicionam os docentes: 
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Eu acho assim, tem casos que num vai ter nunca como incluir, não no... vamos 

dizer assim... na aprendizagem, porque tem uns que na aprendizagem, acho que 

devido os problemas, neurônios, alguma coisa, eles num vão conseguir nunca 
ler, escrever, eu lhe digo isso com certeza, pela experiência que eu já tenho 

(PCM/Sub01/P46). 

 

 

Pra lutar com essas crianças tem que ter muita paciência... eles são lentos 

mesmo. Eles não acompanham os outros. De todo jeito eles são sempre os mais 
atrasados, na aprendizagem, em tudo o que faz. Você tem que trabalhar com 

eles diferenciando. Eles são sempre inferiores (PCM/Sub01/P03). 

 

 

Num vão aprender a ler e escrever, num vão, né? Muitos. Vamos dizer 88% 

desse tipo que nós temos aqui num aprende não. É porque, se um dia você fosse 
observar, eles num falam, outros num enxergam, aí como é que aprende? Muito 

difícil. A linguagem... como é que vai aprender? (PCM/Sub01/P47). 

 

 

Neste momento, percebemos nas falas dois mecanismos, já anteriormente abordados, que, 

de acordo com Moscovici (2003), utilizamos para classificar um objeto ao se ancorar 

representações sociais: a particularização e a generalização. O primeiro está voltado para as 

situações em que já temos uma opinião formada e, através da particularização, buscamos 

informações que ratifiquem isso. Exemplificando, se acreditamos que um aluno com 

necessidades educacionais especiais não aprende porque tem problemas de “neurônios”, “num 

fala” ou não “enxerga”, passamos a procurar em seus atos, comportamentos que confirmem nossa 

idéia. O segundo, diz respeito ao fato de atribuirmos uma característica para todos os 

componentes de um grupo. Dessa forma, quando tal característica é positiva, aceitamos; quando é 

negativa, rejeitamos. Isso faz com que o aluno incluído tenha impregnado em si características 

que lhes foram atribuídas pelo grupo, não necessariamente ele as possui: “num vão conseguir 

nunca ler, escrever”, “são sempre os mais atrasados” “são sempre inferiores”, “eles num falam, 

outros num enxergam, aí como é que aprende”? Assim, ao particularizar, mantemos distância, 

embora analisemos constantemente. 

O autor nos acrescenta ainda, que independente da forma que classificamos, seja por 

generalização ou particularização, o fazemos não por uma escolha intelectual, mas motivados 

pelo anseio de definir o objeto, enquadrá-lo dentro dos padrões de normalidade ou de aberração. 
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Trata-se de um julgamento. “[...] quando nós classificamos, nós sempre fazemos comparações 

com um protótipo, sempre nos perguntamos se o objeto é normal, ou anormal, em relação a ele e 

tentamos responder a questão: „é ele como deve ser ou não‟?” (MOSCOVICI, 2003, p. 66). 

Embora esse aluno esteja inserido no espaço escolar regular há apenas três anos no 

município de Cruzeiro do Sul, há muito os sentidos e significados de deficiência foram instituídos 

na sociedade, enraizados na construção, fortificados no cotidiano, estabelecidos nas práticas, 

demonstrados nas interações e no tratamento dado àqueles que fogem ao padrão de normalidade 

ditado socialmente. Isso resultou em uma construção representacional tão sólida ao ponto dos 

novos discursos advindos da proposta de uma educação inclusiva não “arranharem” a estrutura e 

conteúdo de tal representação. Embora, haja uma ênfase social sobre diversidade e valorização 

das diferenças.  

Nesse momento, mostra-se necessário fazermos uma retrospectiva histórica com o intuito 

de esclarecermos porque os professores participantes desse estudo representam o aluno incluído 

através dos sentidos e imagens atribuídos à deficiência. Acreditamos que a longa construção 

sócio-cultural sobre esse assunto está diretamente relacionada à formação dessas representações. 

Propomos, então, uma reflexão sobre alguns fatos históricos, enfocando os aspectos legal, 

educacional, científico e social, já que os discursos manifestados na atualidade se reportam a uma 

configuração há muito delineada. Isso nos dará subsídio para compreender e validar a 

representação social de aluno com necessidades educacionais especiais dos docentes 

investigados. 

 

 

3.1.2 – Um Necessário Resgate Histórico  

 

 

Debruçarmo-nos sobre a história do atendimento educacional dos hoje denominados 

alunos com necessidades educacionais especiais é atentarmos para os muitos vieses que rondam a 

evolução das atitudes sociais. Os registros históricos analisados por autores como Ribeiro (2003), 

Mazzotta (2005), Jannuzzi (2006), Carvalho (2007), dentre outros, nos mostram a incansável luta 

daqueles que sempre acreditaram no respeito à diversidade. Percebemos que a sociedade 

atravessou várias etapas no que se refere ao trato com essas pessoas: inicialmente, o desprezo e 
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toda forma de exclusão através das práticas sociais; depois, o surgimento de um modelo de 

atendimento baseado na medicina, sendo seguido pela normalização, integração e atualmente, a 

inclusão
35

. Não temos a intenção de enfocar detalhadamente todas as nuances dessa trajetória, 

mas basicamente compreender como isso se deu, localizando aspectos histórico, cultural e social, 

nos quais se manifestam a diferença como anormalidade. 

Nesse sentido, fazendo uma panorâmica pela história da raça humana, podemos dizer que 

já nas sociedades primitivas não havia lugar para aqueles que não tivessem condições de 

colaborar com a sobrevivência do grupo ou participar de atividades produtivas. Assim, 

comumente eram abandonados à própria sorte ou exterminados, uma vez que representavam 

grande transtorno para a sociedade (RIBEIRO, 2003). Ratificando essa idéia, Martins (1999) nos 

coloca que, genericamente, até a difusão do cristianismo, o indivíduo que apresentasse alguma 

condição atípica não tinha alma e não era pessoa. 

Na Grécia antiga, com a busca pelo ideal do homem guerreiro, arguto, predominava a 

preocupação com o corpo perfeito e a mente sã. Aquele que não se encaixava nesses quesitos era, 

sem nenhuma culpabilidade, abolido da sociedade, uma vez que era considerado sub-humano. 

Baseando-nos em Bianchetti (2003), podemos dizer que a Grécia foi definidora de ao 

menos dois paradigmas que atravessaram os séculos e influenciaram consideravelmente a 

sociedade cristã ocidental. Primeiro, o modelo de corpo para os espartanos, no qual ginástica, 

dança, beleza e força eram requisitos fundamentais para se atingir a perfeição corporal, sendo 

necessária para a manutenção desse princípio a eliminação de toda criança que ao nascer não 

correspondesse a esse ideal. Segundo, a eloqüência e boa arguição dos atenienses que se 

voltavam a definir e moldar uma concepção de sociedade baseada na superioridade do trabalho 

intelectual em relação ao manual. Nas palavras do autor: 

 
Quanto à concepção de corpo, principalmente por meio da obra de Platão, abre-

se um interstício, uma fresta, uma fenda entre o corpo e a mente, através da qual 

vai soprar um vento frio pelo resto da história do mundo ocidental cristão, até 

os dias atuais. A divisão, em nível macro, da sociedade ateniense entre os livres 
e os escravos vai ser o protótipo para a divisão em nível micro: à mente (os 

livres) cabe a parte digna, superior, encarregada de mandar, governar; ao corpo 

(o escravo) degradado, conspirador, empecilho da mente, cabe a missão de 
executar as tarefas degradadas e degradantes (BIANCHETTI, 2003, p. 30). 

                                                
35 Importante ressaltar que essas fases não ocorreram simultaneamente. Concordamos com Sassaki (2006), quando 
afirma que, na verdade, ainda hoje vemos práticas de exclusão e segregação sendo realizadas em diversas partes do 

Brasil e do mundo contra os chamados grupos vulneráveis. 
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Assim, a alma é vista como a parte nobre do ser humano, já o corpo em alguns momentos 

é favorecido por ser apenas seu guardião e muitas vezes isso não era levado em consideração, 

principalmente nos momentos de purificação dos pecados, nos quais os jejuns, o exorcismo e a 

autoflagelação eram formas de expurgar a culpa entranhada na carne.  

Na idade média, começa a haver uma mudança na relação da diferença física com o 

pecado, contribuindo para isso o predomínio de um ensino dominado pela Igreja, caracterizado 

pelo tratamento distinto para indivíduos de diferentes classes sociais: para os ricos, preceptores 

individuais e o ensino das línguas clássicas e da lógica; para os pobres, o ensino dos ofícios; para 

os que destoavam do padrão de normalidade, a compaixão, recolhidos em igrejas, asilos, 

hospícios e conventos. 

De acordo com Martins (1999), o abandono passou a ser substituído pela caridade e essas 

pessoas “diferentes” a serem vistas como alguém com alma, filhas de Deus e que precisavam de 

cuidados de terceiros, uma vez que não apresentavam capacidades para terem uma vida 

autônoma. Então, o que era visto como desgraça para uns, passou a ser uma forma de salvação 

para outros, posto que a explicação da igreja para a existência de “cegos, mudos, paralíticos, 

loucos e leprosos era a de que eles eram instrumentos de Deus para alertar os homens e mulheres 

sobre comportamentos adequados ou para lhes proporcionar a oportunidade de fazer caridade” 

(BIANCHETTI, 2003, p. 33). O autor ressalta ainda que esse pensamento não era somente da 

igreja católica. Confirmando isso, Pessotti (1984) assegura que Martinho Lutero (1483-1546), 

reconhecido mundialmente por dar início à reforma protestante, ao perceber que uma criança 

tinha comportamentos que destoavam do que concebia como normal, sugeria que a afogassem.  

 

 

[...] possuía vista e todos os outros sentidos, de forma que se podia tomar como 

uma criança normal. Mas ele não fazia outra coisa senão comer, tanto como 
quatro camponeses na ceifa. Comia e defecava, babava-se, e quando se lhe 

tocava, gritava. Quando as coisas não corriam como queria, chorava. Então, eu 

disse ao príncipe de Anhalt: se eu fosse príncipe, levaria essa criança ao Moldau 
que corre perto de Dessau e a afogaria. Mas o príncipe de anhalt e o príncipe de 

Saxe, que se achava presente, recusaram a seguir o meu conselho. Então eu 

disse: pois bem, os cristãos farão orações divinas na igreja, a fim de que o nosso 

senhor expulse o demônio. Isso se fez diariamente em Dessau, e o ser 
sobrenatural morreu nesse mesmo ano [...] (PESSOTTI, 1984, p. 13). 
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Essa transcrição nos mostra quão antiga é a idéia de anormalidade e como era concebida a 

forma de resolvê-la. Quer fossem humanas ou divinas, as pessoas “anormais”, figuravam um 

problema que merecia atenção e solução. À medida que a diferença presente na anormalidade não 

podia mais ser eliminada através de assassinatos, a saída passou a ser a segregação, visto que 

essas pessoas eram tidas como perigosas e, por isso, não podiam ficar soltas representando riscos 

para si próprias e para a sociedade. Em meio a isso surgiram, no final da idade média, as Santas 

Casas de Misericórdia e os hospitais/leprosários/hospícios, todos com o intuito de “ajudar” os 

desprovidos, os carentes (BIANCHETTI, 2003; MAZZOTTA, 2005). Assim, gradativamente, a 

fuga do padrão de normalidade foi passando da responsabilidade da igreja para o âmbito da 

medicina. 

Podemos dizer que a partir desse período, denominado por Sassaki (2006) de segregação 

institucional, as pessoas apontadas como diferentes eram isoladas da oportunidade de ensino e 

educação. Encarceradas, tinham na instituição a oportunidade de serem cuidadas. Esse 

pensamento perdurou nas entidades religiosas e nos hospitais psiquiátricos. A partir disso, as 

instituições responsáveis pelo trato desses indivíduos foram  se especializando cada vez mais, 

construindo um saber sobre o assunto, disseminando discursos, definindo deficiências, 

classificando as pessoas e defendendo a melhor forma de tratá-las, indo desde a segregação total 

até o campo do saber médico. 

A transição do feudalismo ao capitalismo aponta mudanças profundas em todas as formas 

de vida e trabalho. O espaço antes dominado pelos senhores feudais, igreja, clero, nobreza e 

servos passa a ser ocupado pela classe burguesa. Com isso, começam os avanços da ciência e 

aumentam os movimentos em prol da democratização da educação. Nesse cenário de mudanças,  

 

 

[...] o gradativo predomínio de uma produção voltada para o mercado, a 

possibilidade de acumulação, o desenvolvimento de uma ciência e de uma 

tecnologia que garantirão o domínio do homem sobre a natureza diferencia-se 
radicalmente da situação anterior na qual a maioria dos homens e mulheres 

vivia seu dia-a-dia miseravelmente envolvida com a produção para a 

subsistência (BIANCHETTI, 2003, p. 34). 
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Nessa perspectiva, os valores burgueses, embasados na liberdade individual, abrem 

caminho para a exploração econômica, significando acúmulo de riquezas mediante a capacidade 

de se destacar e levar vantagem em relação aos outros. O delineamento dessa nova sociedade tem 

na Revolução Francesa, em 1789, seu principal impulso, com a reivindicação de uma educação 

pública, gratuita e laica e a defesa, principalmente, de valores centrados na extinção das 

desigualdades sociais. Nesse ínterim, a escola constitui-se na instituição responsável por formar 

trabalhadores cidadãos, comprometidos com a democracia (GADOTTI, 1995). Percebemos aqui, 

as contradições desse período, especialmente quando emerge, na vitoriosa Revolução Francesa, o 

caráter reacionário da burguesia. Tudo aquilo que havia sido reivindicado, como: liberdade, 

democracia e igualdade passa então a ser dissimulado. É negada às camadas populares 

participação nas decisões e a educação, antes visando um cidadão crítico, é substituída pela mera 

instrução de um trabalhador limitado à obediência e à disciplina.  

Nesse contexto, os tão almejados princípios de liberdade e igualdade tornam-se cada vez 

mais caricatos, sobretudo, por conta do avanço da ciência e da produção em série ditado pela 

maquinaria. Por conta disso, a valorização do corpo são e, principalmente, do cérebro perfeito 

associava o homem a uma máquina em funcionamento, portanto, qualquer diferença que 

comprometesse seu pleno desenvolvimento nada mais seria do que alguma peça defeituosa. Se 

antes, a diferença estava relacionada ao pecado, agora dizia respeito à disfuncionalidade 

(BIANCHETTI, 2003). De qualquer modo, percebemos que no percurso até o momento trilhado, 

a exaltação da imagem humana enquanto ser da perfeição não deixava espaço para se pensar a 

diferença enquanto constituinte da espécie. Notamos o delineamento de estigmas e a imposição 

de modelos que até hoje são seguidos, além do sempre presente descompasso entre discurso e 

prática. 

De acordo com Jannuzzi (2006), as primeiras tentativas de institucionalização da 

educação para pessoas com deficiência ocorridas no Brasil datam do final do século XVIII e 

início do século XIX, amplamente influenciadas pelas idéias liberais oriundas da Revolução 

Francesa. Não se pode falar nessa época de apoio governamental, mas de uma elite intelectual 

que estava preocupada em elevar o Brasil à qualidade de país civilizado.  

Nesse sentido, os contatos dos intelectuais envolvidos nessa causa com a França foram 

inspirados por estudiosos como Jean Itard (1774-1838) e, posteriormente, Edouard Séguin (1812-

1880). O primeiro deles, reconhecido por ser pioneiro na utilização de métodos sistematizados na 
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educação de deficientes mentais, demonstrando isso através da educabilidade de um menino 

encontrado na selva, “O selvagem de Averyron”. Havia em seu trabalho, uma clara inspiração em 

pensadores iluministas como John Locke (1632-1704), com a teoria da tabula rasa, Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778), com a teoria do bom selvagem e Bonnot de Condillac (1715-1780), com 

a teoria da estátua. O segundo, Edouard Séguin, deu continuidade aos trabalhos de Itard, 

desenvolvendo processos de ensino nos quais vislumbrou a possibilidade de trabalhos em grupos 

com as crianças que apresentavam deficiência mental. Para Séguin, a pessoa podia ser educada 

independente de sua limitação, bastava atentar-se para o grau de inteligência, o comprometimento 

e, principalmente, a aplicação do método de ensino (PESSOTI, 1984; JUNKES, 2006).  

Ainda no âmbito educacional, é preciso fazer referência ao trabalho da médica Maria 

Montessori (1870-1952) que, de acordo com Ceccim (2006), propôs a educação moral como 

abordagem da deficiência mental, por tratar-se, segundo ela, de um problema muito mais 

pedagógico que médico. Desse modo, criticava a internação e defendia a educação. Além disso, 

afirmava que o método de ensino não deveria limitar-se à eficácia didática, mas alcançar o 

educando, suas aspirações, auto-estima e consciência.  

Devemos reconhecer a expressiva contribuição desses estudiosos ao instaurar a 

possibilidade da educação como um processo real às pessoas que inseridas naquele contexto, por 

apresentarem alguma diferença, eram comumente culpabilizadas por seus fracassos. Houve uma 

mudança de foco voltada para a importância do método que se utilizava para ensinar. A 

responsabilidade não era mais unicamente depositada no nível de inteligência do aluno, mas em 

como o docente deveria ensinar. 

Paradoxalmente a isso ressurgia o terror contra aqueles que destoassem do que era tido 

como normalidade. A proposição da educação especial é para Ceccim (2006) a expressão desse 

retrocesso, manifestado na prevenção da periculosidade dos diferentes. Encarcerando-os e 

segregando-os evitar-se-ia a procriação de novos „desequilibrados‟, sendo inclusive proposto a 

esterilização como forma de eliminação de tão grave mal social. Causa-nos espanto pensar que 

em um período rico em estudos e pesquisas sobre as deficiências houvessem tais 

comportamentos. A este respeito, o autor coloca: 
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[...] é preciso convir que na terceira década deste século, estas afirmações já não 

podem ser desculpadas pela inexistência de pesquisas e divulgação em áreas 

como genética, embriologia, microbiologia e endocrinologia. Então, aquilo em 
que podemos pensar é, novamente, no ardil do conhecimento, no furor 

disciplinar da sociedade, via comportamento (CECCIM, 2006, p. 29). 

 

 

Esse contexto nos permite recordar das teorias eugenistas criadas com o intuito de 

proteger contra a degradação social e moral, pregando se não a eliminação, a segregação das 

pessoas tidas como mentalmente limitadas e organicamente sem recuperação. Sobre isso, Pessotti 

(1984) nos diz que eram estudos deterministas como o de Morel (1809-1837), que alertavam a 

sociedade para o perigo de conviver com os „anormais‟, uma vez que esses tinham o gene da 

degeneração humana. Discursos assim buscavam embasamento na ciência, sendo muitas vezes 

advindos de investigações questionáveis e pouco confiáveis, porém, em nome da necessária 

proteção à população do grande risco de conviver com o diferente, lançava-se mão de teorias 

duvidosas e pouco consistentes. 

Felizmente tais teorias foram invalidadas à medida que se desenvolviam estudos em 

biologia, genética, psicologia, etc. A comprovação de intervenções satisfatórias, de níveis de 

recuperabilidade, diagnósticos precisos de comprometimento e a possibilidade de recuperação de 

alguns distúrbios metabólicos, fez com que entidades clínicas e educacionais fossem criadas e, 

paralelamente, “a pedagogia desenvolveu teorias educacionais capazes de operar o 

desenvolvimento da inteligência e inúmeras técnicas especiais de educação” (op. cit., idem). Com 

isso, diminuiu o destaque na abordagem médica tradicional e pode-se dizer que houve um avanço 

nas experiências educacionais. 

É possível afirmarmos que houve, nesse período, o uso da ciência para o estabelecimento 

de novos discursos, o que provavelmente contribuiu para a criação de novas representações 

sociais, pois sabemos que ao confrontar conhecimentos antigos com atuais, sobre determinado 

objeto, surgem outras compreensões, o que possibilita modificar práticas e reconstituir 

representações. Para tal afirmação, partimos das colocações de Jannuzzi (2006), quando aborda a 

proliferação dos discursos no Brasil do início do século XX, que argumentavam sobre a 

possibilidade de tornar os „anormais‟ produtivos. Com o avanço da ciência enfatizando a 

capacidade desses indivíduos, não se concebia o Estado ter despesas gigantescas com a 

manutenção de hospícios, asilos e manicômios, quando poderiam ser aproveitados pelo mercado 
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de trabalho. A exemplo disso, Mazzotta (2005, p. 29), cita a criação do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos: “Importante salientar que desde seu início a referida escola caracterizou-se 

como um estabelecimento educacional voltado para a „educação literária e  profissionalizante‟ de 

meninos „surdos-mudos‟, com idade entre 7 e 14 anos”. 

Assim, as primeiras iniciativas de atendimento a esses alunos começam de maneira 

pontual a acontecer no Brasil, porém, ainda tímidas e precárias, o que autoriza Jannuzzi (2006) a 

afirmar que havia um descaso do Estado por essa educação e pela educação popular de um modo 

geral, pois em um país sustentado pela economia agrária, com abundante mão-de-obra escrava, 

não havia interesse em ter uma população letrada e esclarecida. A autora nos acrescenta ainda 

que do final do império até meados da década de 1920, não houve mudanças significativas 

quando falamos de educação no Brasil. A preocupação maior nessa época era agrupar as pessoas 

por sexo e gravidade das patologias. Entretanto, o precário corpo técnico e a imprecisão de 

professores e médicos para realizar essa classificação resultaram na distinção daqueles que por 

qualquer motivo não se encaixavam no padrão de normalidade da época, sendo esses, geralmente, 

pertencentes às camadas populares.  

Essa vertente médico-clínica prescrevia os parâmetros de normalidade tendo as condições 

clínicas do indivíduo como suporte de justificativa. Sobre isso, Ross nos acrescenta que: 

 

 

[...] a constatação da irreversibilidade da privação de um elemento biológico 

bastava para atribuir uma série de incapacidades e impossibilidades a esse 
indivíduo. Essa concepção orientava uma pedagogia tão-somente curativa, 

reabilitadora e dirigida a corrigir uma situação patológica, deficitária ou de 

inadaptação. Esta era o que se poderia chamar de pedagogia terapêutica, a qual 

deveria intervir clinicamente para minimizar os efeitos da anomalia existente 
(ROSS, 2003, p. 81-82). 

 

 

Nesse cenário, os considerados „inadaptados‟ e „incapazes‟, eram isolados das atividades 

normais e submetidos a uma seleção, obedecendo a critérios que iam desde testes que mediam o 

grau de inteligência, até a observação do aluno e eficácia de sua memória, embora isso não fosse 

muito claro. Essa realidade leva Jannuzzi a destacar: 
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[...] não se explicitava o que seria inteligência, principal parâmetro para 

classificação das crianças em supernormal ou precoce, subnormal ou tardio e 

normal. Porém, pode-se supor que estivesse relacionada com o rendimento 
escolar do aluno, avaliado nas notas de classe (Jannuzzi, 2006, p. 40). 

 

 

Nesse momento, chamamos a atenção para a catalogação da anormalidade, baseada nos 

critério já apresentados: era denominado como subnormal aqueles que apresentavam “defeitos 

pedagógicos”, ou seja, “os astênicos, indiferentes, apáticos, instáveis, irrequietos, impulsivos, 

ciclotímicos ou alunos que participavam de uma e outra categoria” (MELLO
36

 apud JANNUZZI, 

2006, p. 40). De acordo com Mello (op.cit., idem), dentro da escola passou a haver uma 

separação entre normais de anormais, na qual o profissional médico-escolar tinha uma orientação 

bastante limitada, devendo classificar os alunos simplesmente pela inspeção e seguindo os 

padrões sociais e científicos de normalidade em que predominava o parâmetro do que era tido 

como contrário ao comportamento de bom aluno. Logo, os tímidos, preguiçosos, desatentos, 

indisciplinados, etc., eram diferentes do padrão, portanto, anormais. 

Havia ainda uma separação entre os anormais intelectuais, os morais e os pedagógicos. Os 

anormais intelectuais eram tanto os tardios como os precoces, desde que apresentassem exagero 

nos quesitos comportamento e inteligência quando comparados com outros de sua idade; os 

morais eram subdivididos entre os que apresentavam tara moral dependente de alguma anomalia 

intelectual e aqueles que tinham uma inteligência brilhante, mas nem sempre passível de 

aproveitamento quando se falava em educação; e os pedagógicos eram aqueles que, por descuido 

ou defeito pedagógico, apresentavam uma inteligência abaixo da média de sua idade 

(JANNUZZI, 2006).  

Nesse cenário, percebemos uma mudança na classificação da diferença. Se antes o 

anormal era facilmente identificado e reconhecido pela sua aparência, a partir de então fazia-se 

necessário observar alguns critérios que iam além da exterioridade física. Com isso surgiam as 

nuances associadas ao rendimento e comportamento escolar que classificavam o bom aluno. O 

normal. A este respeito, podemos refletir sobre a elevada busca pelo aluno ideal manifestada 

pelos participantes de nossa pesquisa. Ao fazerem isso, eles se reportam, de certa forma, a esse 

                                                
36 MELLO, B. Vieira de. Higiene escolar e pedagogia. São Paulo: Casa Vanorden, 1917. 
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pensamento classificatório, baseado em um modelo que historicamente reproduz o que seja 

normalidade. 

Essa vertente associando medicina e pedagogia nos termos já explicados, perdurou até 

meados do século XX. De acordo com Jannuzzi (2006), no final desse período, a antiga 

sociedade agrária brasileira havia se transformado numa população urbana e o advento cada vez 

maior da indústria exigia trabalhadores com domínio de leitura e escrita. Isso fez surgir serviços e 

instituições que visavam atender não só alunos das camadas populares, mas também discutir a 

educação daqueles que destoavam do padrão de normalidade. Em vista disso, deu-se uma 

proliferação de estabelecimentos de caráter privado voltados para o tratamento de doenças ou 

seqüelas que tornaram o indivíduo incapaz para a aprendizagem. A conseqüência disso, segundo 

Mazzotta (2005), é o sempre presente distanciamento entre educação especial e educação regular. 

A primeira foi se configurando à margem da segunda, recebendo tanto alunos identificados como 

anormais, quanto aqueles provenientes das escolas regulares, diagnosticados com alguma 

dificuldade educacional.  

Nessa perspectiva, organizada como um sistema paralelo, a educação especial foi se 

configurando tendo como “principal paradigma o modelo clínico no qual se inspira a Pedagogia 

terapêutica ou a Educação compensatória, destinada aos alunos que fogem dos padrões de 

normalidade” (CARVALHO, 2007b, p. 76). Assim, as instituições voltadas para o atendimento 

desses alunos eram locais que, longe de instituir política própria, reproduzia exatamente o que a 

sociedade valorizava, ou seja, a segregação dos anormais. O aluno era visto e julgado em sua 

incapacidade/diferença/deficiência, logo, mantê-lo afastado dos olhos da normalidade, ocupando-

o de alguma forma, parecia uma boa solução. Isso não impede de reconhecermos as contribuições 

de tais instituições para a vida das pessoas que as freqüentavam, o que nos permite compartilhar 

do pensamento de Jannuzzi: 

 

[...] profissionais diversos, como médicos, psicólogos, professores, vão atuando 

na área, estruturando no fim dos anos de 1920 a base de associações 

profissionais que, de maneira ambígua e imprecisa, foram criando um campo de 

reflexão à procura de um espaço efetivo para a concretização de sua ação 
pedagógica. Se, de um lado, no discurso e na prática, os profissionais vão 

refletindo as expectativas daquela sociedade de então, patenteando e 

justificando a separação do deficiente, vão também viabilizando, tornando 
possível a vida dos mais prejudicados, juntamente com a família e outros 

setores da sociedade (JANNUZZI, 2006, p. 24-25). 
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 Dessa forma, observamos que a escola reproduz as expectativas da sociedade e assegura 

seus valores, através da legislação, de medidas repressivas e outras; e a escola especial, apesar de 

consagrar as diferenças, desenvolveu um trabalho que a escola regular não dava conta e nem se 

propunha a fazer. 

 A partir dos anos 70 ocorreram mudanças significativas impelidas por acontecimentos 

como campanhas, congressos, seminários e documentos, refletindo uma organização das pessoas 

com necessidades educacionais especiais que buscavam um espaço maior de participação social e 

reivindicavam a condição de cidadão há tanto “esquecida”. Por isso, de acordo com Godoy 

(2002), documentos como a Declaração Universal dos direitos Humanos (1948), a Declaração 

dos direitos da criança (1959), a Declaração das Pessoas Mentalmente Retardadas (1971), entre 

outros, foram fundamentais para se iniciar uma nova concepção de educação em nosso país. 

 Nesse sentido, o atendimento educacional separado começou a ser questionado, 

sobretudo, em decorrência do movimento em prol da integração do aluno com necessidade 

educacional especial no sistema regular de ensino. Importante ressaltar que a integração foi 

abalizada no princípio da normalização, cujo conceito surgiu nos países escandinavos na década 

de 1960, apresentando como fundamento filosófico “criar condições de vida para a pessoa 

retardada mental semelhante, tanto quanto possível, às condições normais da sociedade em que 

vive” (MIKKELSEN
37

 apud RIBEIRO, 2003, p. 43).   

 Esse princípio gerou muitas discussões resultando numa variedade de questionamentos e 

divergências, levando muitos estudiosos a protestarem contra o sentido que a palavra 

normalização incitava, como cura ou adaptação. De acordo com Martins (1999), seus defensores 

afirmavam que o ambiente em que o indivíduo vivia devia ser adaptado a fim de proporcionar-lhe 

uma vida plena e não o contrário, ou seja, não viam vantagem em adaptar o indivíduo às normas 

sociais existentes. Nas palavras da autora: 

 

Por “normalização” entende-se não a tentativa de tornar “normal” a pessoa com 

deficiência, mas o oferecimento à mesma de condições de vida, de educação, de 

trabalho, de lazer, entre outras, tão próximas quanto possíveis daquelas 
existentes na sociedade para todos os cidadãos. Tal princípio objetivava 

estabelecer e manter condutas pessoais que tivessem um maior grau possível de 

adaptação cultural (MARTINS, 1999, p. 135).  

                                                
 
37

 MIKKELSEN, N. Misconceptions of the Principle of Normalization in Flash on the Service for the Mentally 

Retarded. Copenhagen: The Personal Training School, 1978. 
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Nesse sentido, a normalização não defendia um único procedimento ou técnica, mas 

visava algo mais amplo, o seja, algo que poderia ser entendido como uma “filosofia de vida”, 

como define Martins (1999). Nessa visão, previa-se a integração dessas pessoas a sua 

comunidade da forma mais intensa possível, independente da diferença que apresentasse. 

Buscando um melhor esclarecimento dos termos, encontramos em Pereira (1980, p. 02), a 

seguinte afirmação: “Uma das consequências fundamentais do princípio da normalização refere-

se à integração. [...] normalização é objetivo. Integração é processo. Integração é um fenômeno 

complexo que atinge todos os aspectos educacionais”. Elucidando melhor, é possível atentarmos 

para a colocação de Kaufman
38

 (apud Beaupré, 1997, p.162), quando afirma que: 

 

 

 

A integração, educativa e social de crianças especiais com seus pares normais é 
aquela que ocorre a partir de um processo constante de planejamento de 

intervenções, de uma programação individualizada e de uma clara divisão de 

responsabilidades para cada um dos membros.  
 

 

 

Nessa perspectiva, passou-se a defender cada vez mais a idéia de que os ensinos regular e 

especial deveriam ser complementares e não adversos. Proliferaram, então, em nosso país as 

estratégias e modelos visando uma integração escolar das pessoas com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular, perdurando nas décadas de 1970 e 1980. Nesta última, sob a 

influência da teoria desenvolvida nos estados unidos denominada mainstreamming, traduzida 

como “corrente da vida”. A partir desse ponto de vista, era possível “educar colocando o 

indivíduo na corrente da vida” (RIBEIRO, 2003, p. 43). Tal teoria, de acordo com Prieto (2006), 

reforçava os princípios da integração escolar e propunha que os alunos fossem atendidos de 

acordo com suas necessidades segundo duas orientações: primeiro, somente quando necessário 

seriam encaminhados a recursos especializados; segundo, sempre que possível deveriam ser 

removidos para a classe comum. Esse sistema ficou conhecido como “sistema de cascata”. 

Quanto a isso, podemos observar o seguinte comentário: 

 

 

                                                
38 KAUFMAN, R. A. Planificación de Sistemas Educativos. México:Trilhas, 1975. 
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Para promover a integração, na organização político-administrativa da escola, 

implementaram-se modalidades de atendimento educacional, que variavam 

desde ambientes mais segregados e restritivos – como escolas especiais, até os 
menos restritivos, nas classes do ensino regular, configurando-se uma “cascata 

de serviços” escolares (CARVALHO, 2007b, p. 27). 

 

 

Com essas indicações, a integração era defendida em suas variadas formas, indo desde a 

proximidade física até a questão instrucional nas classes comuns. Ainda de acordo com a autora, 

obedecendo a etapas era possível chegar ao nível máximo do processo, alcançando a corrente 

principal (mainstream), ou seja, aproximando a vida do aluno com necessidades educacionais 

especiais a de seus pares tidos como normais. Acontece, porém, que muitos saíam das classes 

comuns e não retornavam, outros não conseguiam evoluir na corrente, ficando limitados aos 

serviços especializados que eram oferecidos. 

Eclodiram, então, as críticas a um modelo que inicialmente sugeria respeitar as diferenças 

individuais, mas que na prática se revelava segregacionista e excludente. Afinal, o acesso de 

alguns alunos à classe comum era condicional e a escola em si não sofria alterações significativas 

para se adaptar ao aluno – como previa o fundamento da normalização –, mas esperava 

justamente o contrário, ou seja, que o aluno, a depender de sua limitação, a ela se adaptasse. 

Sobre tais críticas, Prieto (2006) apresenta a seguinte reflexão: 

 

 

[...] a implantação desse modelo integracionista não respeitou as suas próprias 

indicações: não foi oferecido o referido conjunto de serviços de maneira a 
garantir que o encaminhamento respeitasse as características individuais e as 

necessidades das pessoas; o encaminhamento para a educação especial não se 

justificava pela necessidade do aluno, e sim por este ser rejeitado na classe 

comum; não foram seguidos os princípios de transitoriedade, ou seja, de 
permanência dos alunos em ambientes exclusivos de educação especial por 

tempo determinado (p. 39). 

 

 

 A autora chama a atenção para uma série de ambiguidades e desvios ao se implantar a 

integração escolar. As sugestões e recomendações inicialmente defendidas não foram 

contempladas suficientemente e o movimento acabou se resumindo à mera inserção do aluno no 

espaço regular, no qual, para manter-se, era preciso ter competência condizente com o que os 
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padrões sociais exigiam (SASSAKI, 2006). Portanto, ele até podia ficar na classe regular, desde 

que tivesse capacidade para superar as barreiras nela existentes. Caso não obtivesse êxito, a 

responsabilidade não era da escola, visto que esta ofereceu a oportunidade para esse aluno estar 

entre os normais. Sobre isso, Martins (1999) observa: 

 

 

 
Nesse modelo de serviços educacionais de cunho considerado integrativo, não 

havia a preocupação de fazer com que a escola adaptasse seu currículo e sua 

metodologia ao aluno que apresentava deficiência, era esse quem precisava se 

adaptar a escola. Caso isso não ocorresse, seria encaminhado a outras 
modalidades de serviços existentes (p. 136).  

 

 

 

 Nesse contexto, poucos eram os alunos com necessidades educacionais especiais que 

ficavam nas salas regulares. Geralmente, eles eram encaminhados às classes especiais e aqueles 

que apresentavam deficiências consideradas significativas eram conduzidos às escolas especiais. 

O que era para ser uma troca entre as unidades de ensino, torna-se ineficaz e limitada.  

Esse modelo educacional começou a ser questionado a partir da década de 80. Além das 

sérias críticas já mencionadas, foi acusado de colaborar com as situações de segregação, uma vez 

que comprovadamente a escola não conseguia se reestruturar para atender às expectativas do 

aluno, relegando a este, a responsabilidade em afirmar-se capaz e adequado à escola dos 

„normais‟. Desse modo, a livre circulação do aluno pela „corrente principal da vida‟ se revelou 

restrita, pois àqueles que não conseguiam corresponder às expectativas da escola regular, restava 

o espaço da instituição especializada, no qual o atendimento dispensava a circulação por outros 

espaços. Enfatizando o explicitado, Sassaki (2006), comenta que no modelo integrativo a 

sociedade aceitava essas pessoas desde que tivessem capacidade de: 

 

 

moldar-se aos requisitos dos serviços especiais separados (classe especial, 
escola especial etc.); acompanhar os procedimentos tradicionais (de trabalho, 

escolarização, convivência social, etc.); contornar os obstáculos existentes no 

meio físico (espaço urbano, edifícios, transportes, etc.); lidar com atitudes 
discriminatórias da sociedade [...]; desempenhar papéis sociais individuais 

(aluno, trabalhador, usuário, pai, mãe, consumidor etc.) com autonomia, mas 

não necessariamente com independência (p. 34). 
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 Essa retrospectiva demonstra que até início da década de 90 as mudanças ocorreram, 

porém, foram poucas. A exigência colocada pela sociedade para o domínio do ambiente físico e 

social por aqueles com necessidades educacionais especiais fez com que a diferença fosse sempre 

vista como anormalidade e a deficiência, uma doença. A predominância no modelo médico 

tradicional, a indefinição entre atendimento educacional regular e instituição especializada, 

reforçam isso.  

A busca histórica pelos sentidos atribuídos à deficiência nos serviu como referência para 

compreendermos a representação social de aluno com necessidade educacional especial incluído 

no ensino regular, manifestada pelos professores participantes de nossa pesquisa. Perceber tal 

aluno como lento, anormal, não-racional, não-capaz, inútil e excluído, não é resultado apenas 

da situação inusitada do docente encontrar esse aluno na sala de aula regular, mas fruto de uma 

constituição histórica – aqui explanada –, na qual a pessoa que se „desviava‟ do padrão de 

normalidade era consensualmente conservada à margem e vista como alguém inútil e inábil não 

só para a aprendizagem, mas até mesmo para a própria convivência no grupo.  

Esse percurso histórico nos esclarece o fato de os novos discursos sobre educação 

inclusiva não se manifestarem na representação social aqui enfocada, principalmente se 

observarmos o quanto as instituições – ressaltamos as hospitalares e escolares – por meio de seus 

discursos – fazendo uso até mesmo da ciência –, estabeleceram realidades e contribuíram para a 

criação/manutenção/transformação das representações sociais de diferença/deficiência. Trata-se 

do poder do instituído que, de acordo com Mecha e Wagner (2003), é um poder sutil, implícito, 

mas sempre organizado, voltado para legitimar ações e opiniões. “A forma como algo instituído 

influencia sobre os sujeitos se encontra muito mais aquém, ou mais além, de toda intenção, 

objetivo, vontade, propósito, finalidade, desejo ou atitude, seja individual ou grupal” (p. 41). 

Nesse sentido, é plausível dizer que as representações sociais emergem de um contexto de 

relações que é “emocional, social e cultural, portanto, historicamente situado 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 70). Acreditamos que isso foi, até o momento, ratificado. 

 Partindo para um próximo ponto de reflexão, sublinhamos que a efervescência, advinda 

dos movimentos nacionais e internacionais que defendiam a integração, arrefeceu ante as críticas 

ao seu caráter de exceção, suscitando a emergência de um novo paradigma: a educação inclusiva. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIFICULDADES E RESISTÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pessoas não estão neste mundo para 

satisfazer as nossas expectativas, assim como 

não estamos aqui, para satisfazer as dela.  

[...] 

As pessoas não se precisam, elas se 

completam... não por serem metades, mas por 

serem inteiras, dispostas a dividir objetivos 

comuns, alegrias e vida... 

(Mario Quintana) 
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4.1 – A Concepção Docente sobre Educação Inclusiva 

 

 

A educação inclusiva impõe uma nova mudança na concepção de ensino e aprendizagem, 

na transformação de como a sociedade passa a ver as pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Não é apenas colocar o aluno na escolar regular, mas oportunizar o acesso e a 

permanência do mesmo na escola. A esta cabe a tarefa de se adaptar ao aluno, conhecer como ele 

aprende para poder ensinar de forma produtiva e desafiadora. A meta da inclusão é não deixar 

ninguém fora do sistema escolar, mas para ter sucesso, não bastam apenas modificações na 

estrutura física das escolas. É preciso mudança de postura da comunidade escolar. As escolas 

precisam tornar-se “comunidades conscientes”, que promovam a inclusão não só dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, como também de sua família. Nas palavras de Stainback e 

Stainback (1999, p. 21), o ensino inclusivo 

 

 

[...] é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, 

origem socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde as 
necessidades desses alunos sejam satisfeitas. (...) Educando todos os alunos juntos, as 

pessoas com deficiência têm oportunidade de preparar-se para a vida em comunidade, 

os professores melhoram suas habilidades profissionais e a sociedade toma decisão 

consciente de funcionar de acordo com o valor social da igualdade para todas as 
pessoas, com conseqüentes resultados de melhoria da paz social.    

 
 

 

Nesse sentido, vivenciar de fato uma proposta inclusiva significa repensar como os 

professores serão capacitados, na reestruturação e dinamismo das práticas pedagógicas, no 

planejamento e no apoio pedagógico que cada escola deve oferecer e prover para atender sua 

equipe docente. É preciso respeitar o educando em sua individualidade para não condená-lo ao 

fracasso escolar. 

Em princípio, a educação inclusiva se configura como um objeto novo na sociedade. 

Novas definições, novos conceitos, exige novas posturas e consequentemente, mudança da 

realidade. É preciso se apropriar dos princípios inclusivos para dar vida a esse movimento. Mas 



              159 

 

 

que princípios são esses? O que manifestam os participantes desse estudo sobre educação 

inclusiva? 

A principal característica quando falamos de inclusão é, sem dúvida, a abertura da 

sociedade a todas as pessoas, não somente aquelas com necessidades educacionais especiais. O 

processo deve ser aplicado em todo o sistema social. Assim, existe a inclusão na educação, no 

lazer, no transporte e assim por diante. Isso significa que “quanto mais sistemas comuns da 

sociedade adotarem a inclusão, mais cedo se completará a construção de uma verdadeira 

sociedade para todos – a sociedade inclusiva” (SASSAKI, 2006, p. 41). O autor completa a idéia 

ao elencar como princípios inclusivos a aceitação das diferenças, a valorização dos indivíduos, a 

convivência na diversidade, a cooperação, a solidariedade, a qualidade de vida e o exercício da 

cidadania. 

Contribuindo para essa reflexão, Carvalho (2007a) explica que esses são princípios 

democráticos nos quais, os sistemas educacionais inclusivos fundamentados, permitem o respeito 

às liberdades e direitos, o que contribui para o desenvolvimento pleno do indivíduo. A autora 

resume o que deve oferecer um sistema educacional inclusivo na seguinte colocação: 

 

 

O direito à educação; o direito à igualdade de oportunidades, o que não 
significa um “modo igual” de educar a todos e sim dar a cada um o que 

necessita, em função de suas características e necessidades individuais; escolas 

responsivas e de boa qualidade; o direito de aprendizagem; e o direito à 
participação (p. 81). 

 

 

Analisando criticamente esses princípios, percebemos a dificuldade em implantá-los de 

fato no cotidiano escolar por não se tratar apenas de mudança física ou política, mas a depender, 

essencialmente, da crença e da vontade humanas. 

 A proposta da educação inclusiva vem responder à demanda da sociedade por uma 

educação ampla na qual cada um, professor, aluno, pais, gestores e demais funcionários sejam 

responsáveis pela aprendizagem de todos os alunos. Essa responsabilidade extrapola a mera 

inovação educacional, implica antes, na mudança de atitude. É preciso o que Mantoan (2003a) 

chama de disponibilidade interna. Isso significa que antes de mudar as propostas educacionais, 

o ambiente físico, as organizações curriculares, os métodos e técnicas, é preciso uma mudança de 
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postura de cada pessoa envolvida no processo inclusivo. É necessário desfazer-se do mito de que 

a ausência de conhecimento sobre as síndromes e deficiências isenta aqueles envolvidos no 

processo de responsabilidade sobre o sucesso ou o fracasso da inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular. Isso permite-nos questionar: estariam 

esses princípios inclusivos ainda meramente na esfera do discurso? 

Os participantes desse estudo respondem a essa questão quando demonstram uma 

tentativa de apreender o discurso circulante sobre educação inclusiva, misturando-o aos preceitos 

da integração escolar; ao manifestarem estranhamento diante de informações confusas e 

fragmentadas; e o fazem também através do esforço em construir conhecimentos e práticas que 

coadunem com o movimento inclusivo. 

Nesse sentido, atribuem à educação inclusiva três concepções: inserção do aluno no 

ensino regular; possibilidade de integração, socialização e participação social; e por último, tarefa 

de amor. 

Os conceitos de integração e inclusão ainda geram muitas polêmicas no meio acadêmico, 

principalmente pelo fato de alguns autores os contraporem e outros acreditarem que se 

complementam, não os vendo, assim, tão diferentes (GODOY 2002). Tais idéias respingam no 

cotidiano escolar como demonstram os professores:  

 

 

[...] a educação inclusiva... é uma educação para todos, né? Onde todos têm a 

mesma oportunidade, né? E a inclusão é esse processo, né? Onde se vai 
trabalhar a inclusão do aluno na instituição regular de ensino. Onde ele vai tá 

sendo, tipo adaptado à instituição regular de ensino (PCM/Sub01/P01). 

 

 

O aluno... ele deve tá sempre incluído. Por mais que ele tenha dificuldade e 

num tenha capacidade, ele deve tá sempre inserido na educação 

(PCM/Sub02/P01). 

 

 A confusão entre os conceitos se faz quando atribuem à educação inclusiva o processo de 

inserir o aluno com necessidades educacionais especiais no espaço de aula regular, contando com 

a adaptação desse aluno. Mostra-se suficiente sua inserção nesse espaço. Isso propicia aos 

docentes a ilusão de que estão em correspondência com preceitos inclusivos. Sassaki (2006) 
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registra como compreensível que, na prática, ambos os processos sociais existam 

simultaneamente, até que gradativamente a integração dê lugar a inclusão. Até lá é inevitável que 

os dois termos sejam falados e escritos com diversos sentidos ou até mesmo confundidos. Mitler 

(2003) contribui para essa reflexão quando chama a atenção para as diferenças entre os termos: 

 

A integração envolve os alunos para serem colocados nas escolas regulares. [...] 
o aluno deve adaptar-se a escola, e não há necessariamente uma perspectiva de 

que a escola mudará para acomodar uma diversidade cada vez maior de alunos. 

A integração significa tornar as escolas regulares em escolas especiais.  
A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, 

avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de 

sala de aula. Ela é baseada num sistema de valores e faz com que todos se 

sintam bem-vindos e celebra a diversidade (p. 34). 

 

 

 Nesse contexto, podemos dizer que a integração é seletiva, visa enquadrar o aluno em um 

padrão e encaixá-lo na escola; a inclusão é aberta a todos, busca desenvolver ao máximo as 

potencialidades de cada um. No entanto, mostra-se imprescindível que nos voltemos atentamente 

aos conceitos de modo a não os reduzirmos demais e, com isso, diminuirmos suas relevâncias. 

Sobre isso, concordamos com Carvalho (2007a), quando nos alerta que apesar das limitações do 

sistema de cascata proposto pela integração escolar, esta teve sua importância ao se configurar 

como o primeiro passo para a presença real do aluno com necessidade educacional especial no 

ensino regular. Talvez por isso se manifeste tão firmemente nas falas dos professores 

participantes. Constitui o elo mais antigo e real que relaciona esse aluno ao ensino regular 

presente em suas memórias.  

 

Educação inclusiva é socialização, né? Que é buscar integrar eles mesmo na 
sala de aula com os outros alunos, num deixar ele lá reprimido, né? Você tem 

que integrar mesmo na sala de aula (PCM/Sub01/P03). 

 

Aqui, coloquei a educação inclusiva, né? No caso, essa educação inclusiva que 

eu entendo é... é não excluir o aluno, assim, de forma alguma e fazer também 

que os outros percebam isso, mas saber adaptá-lo (PCM/Sub02/P03). 
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Dessa forma, acreditamos que a confusão entre integração e inclusão apresentada é uma 

tentativa de apreensão do termo „educação inclusiva‟ e revela a função básica das representações 

sociais: a busca de tornar familiar o estranho. Nesse sentido, quando algo novo, proveniente de 

fora, se insere em nosso espaço de atenção e atuação, um desequilíbrio se estabelece. Não é 

possível conviver com o desequilíbrio total, então para que ele reduza, é preciso que o novo, seja 

deslocado para o interior de um conteúdo corrente, fazendo com que aquilo que estava fora do 

nosso universo penetre no seu interior e o torne conhecido. Mecha e Wagner (2003) descrevem 

esse processo assim: 

 

[...] quando nas sociedades ocorre algo estranho que necessita ser 
compreendido, comunicado, dominado; quando um objeto se transforma em 

algo discutível, quando se converte em algo relevante para algum grupo ou para 

vários grupos, quando uma construção social se produz, então dizemos que 
sobre o objeto se dá uma elaboração social. As representações sociais tornam 

familiar o estranho, transformam em doméstico aquilo que se apresenta como 

alheio, ameaçador e incompreensível. Quando dentro de um campo social, um 
objeto é nomeado, o mesmo é adotado com atributos e valores e passa a ser 

parte do mundo ( p. 32). 

 

 

 Ao associarem preceitos da integração escolar com os da educação inclusiva, os 

participantes de nossa investigação demonstram a vivência desse processo. O novo que chega e 

desestabiliza é prontamente reconhecido quando unificado ao já experimentado. 

Certamente há semelhanças entre um movimento e outro como a defesa da educação do 

aluno com necessidade educacional especial se desenvolver na escola regular e a valorização do 

grupo como necessário a socialização e participação de todos os alunos. Porém, necessário se faz 

demarcar as diferenças para não incorrermos no erro de usá-los como sinonímicos.  

 Nessa perspectiva, a integração escolar surge para responder a demanda de uma época. 

Tinha como princípio o combate a segregação institucional, mas por várias razões, já abordadas 

nesse trabalho, acabou por alimentá-la, sendo alvo de críticas que enfocavam entre outros, suas 

limitações frente ao proposto. Tal cenário foi propício ao surgimento de discussões, estudos, 

debates, que resultaram no delineamento do paradigma inclusivo. Este, se configurando como 

novidade, mas remetendo ao conhecido. É desse modo que as representações sociais são criadas 

“internamente, mentalmente, pois é dessa maneira que o próprio processo coletivo penetra, como 
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o fator determinante, dentro do pensamento individual” (MOSCOVICI, 2003). Nesse sentido, 

tudo o que é dito ou feito, serve ao propósito de confirmar as crenças e interpretações reportando 

ao habitual. 

 Esse momento de transição revela que a atribuição de sentidos à educação inclusiva vai 

além da compreensão de inserir o aluno com necessidade educacional especial no ensino regular. 

Esse é apenas o mote indutor inicial. Talvez como forma de garantir coerência ao pensamento do 

grupo, os participantes ampliam o significado do termo, a partir da qual, educação inclusiva passa 

a ser possibilidade não apenas de integração, mas, socialização e participação social. 

 

Educação inclusiva é incluir esses alunos que tem alguma deficiência e eu acho 
que a sociedade hoje tá todo mundo trabalhando, pra que todos tenham os 

mesmos direitos. Direitos assegurados na lei, direito de ir e vim pra qualquer 

lugar, por isso que estão fazendo adaptações em lugares pra que o deficiente 
que usa cadeira de roda, esse tipo de coisa poder freqüentar normalmente e eu 

acho que educação inclusiva é isso, é incluir todas as pessoas na sociedade, 

porque independente da deficiência que a pessoa tenha, ela faz parte da 
sociedade (PCM/Sub02/S25).  

 

 

Há uma grande necessidade assim da educação inclusiva né, porque as 

dificuldades que tiveram esses alunos que tem essas deficiências, deles tare no 

futuro participando de algum concurso. Deles tare né, tendo algum emprego 
fixo né? Porque antigamente eles não participavam e hoje em dia você já ver 

muitas pessoas com deficiência auditiva né que tem o seu próprio emprego né? 

Algumas deficiências que não andam né, que já tem emprego... tudo né? É uma 

aprendizagem nova (PCM/Sub01/S04). 
 

 

  

A idéia de reordenação, busca de um lugar na sociedade para os alunos com necessidades 

educacionais especiais é fruto dos novos discursos sobre as possibilidades dessas pessoas, 

advindos dos princípios inclusivos. Através das conversas, observações, leituras, experiências, a 

imagem do incapaz e inábil vai cedendo lentamente, dando lugar a de alguém que tem limitações, 

mas isso não o impede de ser visto e ouvido socialmente.  

Esse processo de reordenação e perceber a educação inclusiva como possibilidade de 

participação social, foi encontrada em outro trabalho. Nóbrega (2007), em seus estudos revela 

que os educadores acreditam que a educação inclusiva oportuniza a verdadeira participação 



              164 

 

 

desses alunos na sociedade. Concordamos com a autora quando acrescenta que tal crença traz 

subjacente a função social da educação como aquela responsável pela promoção não só da 

inclusão, mas da justiça social. 

 

 

Eles tão tendo oportunidade de participação. Como agora, teve um cursinho de 
computação lá no BIS para eles, então foi uma oportunidade que eles tiveram 

muito sadia. Um da primeira série, a gente tava ajeitando nosso computador, ele 

chegou e disse que já sabia mexer nisso, aí ficou me explicando. Eu digo ah ta 
agora eu vou te buscar pra me ensinar, ta? Aí ele todo feliz, ta bom 

(PCM/Sub01/S23).  

 

 

Aqui, a preocupação hoje é que essas pessoas se encaixe né, se encaixe no 

ensino regular, socialmente seja cidadão consciente né como nós, nós que 
falamos normais. Também se encaixe nas regras da sociedade 

(PCM/Sub02/S17). 

 

 

 Percebemos que o olhar daqueles que fazem a escola ainda está voltado para as 

„limitações‟ dos indivíduos e não para a estrutura organizacional e pedagógica da escola. No 

entender de Oliveira (2006, p. 195) “os discentes tem de se „integrarem‟ ao contexto escolar e 

essa integração depende de sua adaptação, enquanto indivíduo, ao modelo escolar estabelecido”. 

Assim sendo, o olhar docente para o aluno com necessidade educacional especial, ainda é de não-

pertencimento ao grupo dos normais, embora apontem a educação inclusiva como uma 

possibilidade de no futuro pertencer: “[...] a preocupação hoje é que essas pessoas se encaixe né, 

se encaixe no ensino regular, socialmente seja cidadão consciente né como nós [...] 

(PCM/sub02/S23). 

Os discursos sobre as limitações dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

sempre sustentaram o princípio da segregação. Porém, nos últimos anos, as idéias sobre 

valorização da diferença e da diversidade, começam lentamente a impor uma nova condição de 

vida a essas pessoas. Mas, é preciso prudência para não atribuir a educação a responsabilidade de 

todas as transformações sociais necessárias ao exercício pleno de democratização. Ross (2003) 

pondera que por mais que exista um processo de organização de alguns segmentos sociais, as 

transformações não são imediatas. As reais possibilidades de educação dessas pessoas implicam 

antes na conquista de novas atitudes sociais, novos direitos em termos jurídicos, além de novas 
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políticas educativas e sociais. Isso significa que ainda temos muito por fazer, o que não diminui 

os avanços conquistados. 

 Desse modo, percebemos nas falas dos professores, que a função social da educação, além 

de ser uma forma de repor o débito histórico da sociedade com esse aluno, é o principal caminho 

rumo a sua socialização. Este termo adquire o sentido único de interação, relação humana, troca, 

proximidade. 

 

A socialização, tem criança, eu já recebi criança que eles tinham até medo de 

chegar perto da gente, então, porque eles viviam guardados lá num canto. 
Então, eles socializam assim, agora que eles estão no meio, no convívio do dia 

a dia né, eles estão socializados. O Manoel quando ele chegou, dava cada tapa 

aqui na gente, batia na gente, agora tu ver é meigo, faz carinho na gente, te 

abraça, beija, cumprimenta a gente. Então, ele se socializou com certeza né? 
(PCM/Sub01/S46). 

 

 

A inclusão viria pra acabar justamente com esse tipo de barreira. Pra socializar 

a criança, fazer com que ela aprenda, conviva, pra que ela saia daquele mundo 

onde muitas vezes é fechado, em que ela vive né (PCM/Sub01/S24). 

 

 

 

A busca de utilidade, de identificar no que contribui afinal esse novo paradigma, 

possibilita os participantes desse estudo a se apropriar do que é facilmente perceptível: a 

educação inclusiva serve ao propósito de inserir o aluno com necessidade educacional especial no 

ensino regular, integrando-o ao cotidiano do aluno „normal‟, possibilitando com isso o 

estabelecimento da socialização, na qual novos comportamentos e atitudes são definidos, além de 

garantir-lhe participação social, seja através de cursinhos profissionalizantes, ou através da 

aquisição de direitos antes negados. Há então uma mistura de conceitos, um amálgama dos 

preceitos da integração e da inclusão escolar. É nisso que está ancorada a concepção de educação 

inclusiva para o grupo de professores participantes desse estudo. 

Percebemos uma superficialidade nas explicações. As pausas, as confusões de 

significados, o gaguejar, o titubear nas falas, nos indicam que há uma tentativa de se apropriar 

dos princípios inclusivos e do que representam, porém, o acompanhamento ao aluno, segue um 
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controle do seu desenvolvimento pessoal: „Eles tão tendo oportunidade de participação. Como 

agora, teve um cursinho de computação lá no BIS para eles [...]‟, „[...] ele se socializou‟;  

Trata-se do que Ross (2003, p. 88) chama do “ensino centrado na dimensão do imediato, 

do mais simples, do mais fácil, do mais próximo [...]”. Isso se dá de tal modo que a aprendizagem 

reproduz saberes elementares necessários à constatação, ainda que aparente da inclusão. Assim, 

quando os discursos perdem em consistência, a ausência da segurança no que de fato representa a 

educação inclusiva, o apelo emocional e afetivo emerge garantindo a única certeza de fato, para o 

grupo participante: educação inclusiva é uma tarefa de amor. 

 

 

Eu classifiquei tipo assim, a parte maior e aqui já pensando no professor né, aí 

aqui, inclusão, uma tarefa de amor, tanto por parte daqueles que, que, pensaram 
na inclusão quanto por parte daquele que vai estar lá, trabalhando né. É preciso 

de muito amor (PCM/Sub01/S38). 

 

 
[...] não são todos os professores que estão abraçando essa causa. Eu posso falar 

aqui da nossa escola que aqui é tudo, mas eu já trabalhei em outras escolas que 

é muito difícil. Numa escola que eu estava anteriormente, eu colocava a questão 
da inclusão a maioria dizia assim, mas como nós vamos trabalhar? Aí eu dizia, 

gente a gente vai aprendendo aos poucos. Por isso vim pra cá pra conhecer, pra 

mostrar que realmente isso é possível. E hoje eu me encontro ainda com eles, 

eles perguntam, eu coloco que é muito fácil, basta você ter amor, gostar das 
crianças que tudo vai florindo! Dar certo né? (PCM/Sub01/S42). 

 

 

A gente fica numa expectativa esperando que aconteça e é tão devagar. Tudo 

lento, lento, lento e se a gente não tiver dedicação, respeito e amor a eles não 

dá. E é só gostando muito deles que a gente continua, porque acontece cada 
coisa, tipo assim, você tem que dar banho em criança, ele faz cocô, você dar 

banho, comida, se você num tiver aquela paciência, aquele amor, Deus me 

livre! É difícil, muito, muito (PCM/Sub01/S31). 

 

 

Aqui, muitíssimo associado, o amor é super importante na educação inclusiva... 

Não aceitar um aluno com necessidade especial só por que é obrigação, mas 

porque ele tem amor, tem vontade que aquele aluno aprenda né? 
(PCM/Sub01/S55). 
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 As dificuldades sucumbem ante a nobreza do sentimento. O processo inclusivo se reduz a 

relação professor aluno. Identificamos essa dimensão afetiva nas primeiras aproximações de 

análises, quando através da TALP, visualizamos os campos semânticos relacionados à expressão 

„educação inclusiva‟. Importante ressaltar que já naquele momento destacávamos o caráter 

missionário da profissão docente, no qual o doar-se integralmente parecia refletir o cuidado e 

proteção de uma boa mãe em relação ao filho
39

. 

 Notamos que esse afeto, cuidado e proteção parecem enraizados em pré-construtos 

culturais que remetem a dois imagéticos: a professora - missionária e o modelo médico – clínico 

voltado ao “tratamento” das diferenças. Propomos então, um breve entendimento de ambos. 

 A feminização do magistério, incipiente no final do século XIX, fortaleceu-se após a 

República. Na reconfiguração da sociedade que almejava ser esclarecida e progressista, Almeida 

(2004) relata que se acreditava que a escola pudesse ser aquela instituição que iria domesticar, 

cuidar, amparar, amar e educar as crianças. Tal crença coloca nas mãos femininas o dever de 

conduzir a infância e pregar a moral dos bons costumes. A figura da mulher logo se unifica à 

escola-mãe, aquela que tem o poder de redimir e encaminhar para uma vida de sucessos.  

 

 

Nessa visão constrói-se a tessitura mulher-mãe-professora, aquela que ilumina 
na senda do saber e da moralidade, qual mãe amorosa debruçada sobre as 

frágeis crianças a serem orientadas e transformadas por dedos que possuem a 

capacidade natural de desenhar destinos [...] (ALMEIDA, 2004, p. 61-62). 
 

 

 

 Não bastava apenas ensinar, era preciso cuidar e amar os alunos. A professora como uma 

extensão da família se mostra propícia ao liberalismo republicano na execução de um tipo de 

educação que se denominava „educação para a paz‟ – essa era baseada no respeito e pregava a 

união entre as pessoas (op.cit.). A mais indicada na condução de tal educação, seria a mulher, 

eivada de instinto materno.  

 Não temos a intenção de fazer uma retrospectiva histórica sobre o assunto, mas apenas 

localizar de onde vem o sentimento de amor que os professores participantes desse estudo julgam 

ser necessário na relação com o discente incluído no ensino regular, para que possamos 

                                                
39 Ressaltamos que do universo de participantes dessa pesquisa 96,4% são mulheres. 
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compreender como se dá, nesse momento o delineamento de um campo representacional de 

educação inclusiva para o grupo aqui estudado. Dessa forma, assinalamos que embora tenham 

ocorrido mudanças significativas no exercício do magistério, ainda prevalece no imaginário 

social a idéia da docência revestida de amor e cuidado. Quando o aluno é alguém que tem 

necessidades educacionais especiais isso se reporta a um passado não tão longínquo de exclusão e 

segregação.  

 Conforme já abordamos, no modelo de medicalização, com seu caráter organicista e 

fatalista, a diferença era vista como uma doença incurável, o assistencialismo predominava e a 

educação do aluno ficava a depender de diagnósticos classificatórios, porém, como comumente 

era visto como não-educável (PESSOTTI, 1984), costumava lhe restar a segregação em hospitais 

psiquiátricos dependentes de cuidados e compaixão. Por sua condição de „desviante‟, „anormal‟, 

predominava a negação do seu trânsito nos espaços sociais. 

 Recordamos Jannuzzi (2006) quando afirma que os „anormais completos‟ ficariam sob 

cuidados médico, às vezes auxiliado pelo pedagogo; mas no geral, a educação dessas crianças, 

dizia respeito a toda a sociedade que deveria fazer o possível para tentar corrigir as imperfeições 

que encontrassem. Para tal efetivação seria necessário cuidado, amor e dedicação. 

 Portanto, acreditamos que os discursos permeados pela reivindicação do sentimento amor, 

remetem a representação social de aluno com necessidade educacional especial (já abordado 

nesse trabalho dissertativo), nos quais a imagem da diferença/deficiência pressupõe 

anormalidade, inutilidade, negação da natureza humana. Logo, para conviver e lidar com tal 

construto é preciso muita paciência, dedicação, cuidado. É inevitável ter que amá-los. Antes, 

bastava ignorá-los, porém, com os discursos advindos dos preceitos inclusivos não se pode mais 

furtar da responsabilidade docente em cumprir sua parte no processo. Então, por mais que não se 

tenha segurança do que de fato representa esse novo paradigma, a exigência social cobra uma 

postura, prontamente respondida: “basta você ter amor, gostar das crianças que tudo vai florindo! 

Dar certo né” (PCM/Sub01/S42).  

 Neste instante, propomos com o auxílio da Teoria das Representações sociais 

procurarmos entender porque os participantes quando se referem a concepção de educação 

inclusiva, demonstram insegurança e ambiguidades, porém, isso não os impede de nomeá-la. 

Moscovici (2003) alerta que não é uma tarefa fácil transformar idéias e palavras não-familiares, 

em usuais, pois é necessário acionar mecanismos de pensamento baseado na memória e em 
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conclusões firmadas no passado. Desse modo, os docentes buscam na memória algo que se 

assemelhe com a proposta inclusiva. Ao confundirem preceitos da integração escolar com 

inclusivos, na verdade o fazem como uma forma de se apropriar do que é novo.  

 No momento em que o objeto educação inclusiva é comparado ao paradigma da 

integração escolar, adquire características desta, sendo então reajustada, tornando conhecido o 

desconhecido. Esse é o mecanismo de ancoragem, que tem por finalidade “[...] ancorar idéias 

estranhas, reduzi-las a categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 60-61).  

 A resistência e o distanciamento são afastados quando o estranho é nominado. Nessa 

perspectiva, educação inclusiva deixa de ser estrangeira quando é vista como um processo que 

pode integrar, socializar e oferecer subsídio de participação social para o aluno com necessidades 

educacionais especiais. Além de ser uma tarefa de amor. Percebemos que os docentes vão buscar 

a familiaridade do termo no cotidiano da sala de aula e nos discursos sobre a função da escola. 

Sendo esta, a proporcionadora da socialização de tal aluno, deve cumprir com sua função social, 

possibilitando-o oportunidades além dos muros da escola; no mais, a docência, enquanto 

“profissão feminina” tem o seu histórico de doação e cuidado. Logo, o processo de ancoragem se 

estabiliza e nitidamente emerge a concepção de educação inclusiva imbricada nos conceitos de 

integração e inclusão.  

 De acordo com Jodelet (2001, p. 38-39) a ancoragem 

 

 

[...] intervém ao longo do processo de formação das representações, 

assegurando sua incorporação ao social. Por um lado, a ancoragem enraíza a 
representação e seu objeto numa rede de significações que permite situá-los em 

relação aos valores sociais e dar-lhes coerência [...] Por outro lado, a ancoragem 

serve a instrumentalização do saber, conferindo-lhe um valor funcional para a 
interpretação e gestão do ambiente. 

 

 

 Nessa direção, podemos dizer que ao nomear educação inclusiva, os docentes o fazem a 

partir da aquisição de conhecimentos que ao serem assimilados e integrados ao quadro de 

referência, permite trocas, transmissão e difusão desses conhecimentos. Sendo essa uma das 

funções das representações sociais: a função de saber (Abric, 1998), explicada da seguinte 

maneira: 
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Saber prático do senso comum, como diz Moscovici, elas permitem que os 

atores sociais adquiram conhecimentos e os integrem em um quadro assimilável 

e compreensível para eles próprios, em coerência com sue funcionamento 
cognitivo e os valores aos quais eles aderem (ABRIC, 1998, p. 28-29). 

 

 

Nesse movimento representacional de apropriação do novo, imbricando-o ao antigo, os 

docentes vão eliminando o que é ameaçador. Dessa forma, a educação inclusiva passa a ser vista 

como uma oportunidade para o aluno com necessidades educacionais especiais ser integrado à 

sociedade, socializado e amado. Ou seja, no momento de nomear o fenômeno, não se invoca 

elementos teóricos nem práticos da docência, mas apenas aqueles que dizem respeito ao aluno. 

Andrade (2003) afirma que esse isolamento de algumas características do novo que pressupões 

mudanças, é próprio do representar, para que possa não apenas encaixar o novo, mas fragmentá-

lo, tornando-o inteligível, aceitável e, principalmente, não ameaçador.  

Apresenta-se assim, um processo de ancoragem, tornando inteligível para esses 

professores o novo modelo de educação proposta pelos preceitos inclusivos, e com isso um novo 

modelo do que é ser docente.  

Ao transformarem o incomum em comum, amplia-se o sistema conceitual do docente que 

sente a necessidade de criar uma realidade para tais conceitos. Trata-se do que Moscovici (2003) 

denomina de objetivação: “[...] está fundamentada na arte de transformar uma representação na 

realidade da representação; transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui a 

palavra” (p. 71). Nesse sentido, podemos afirmar que objetivar é reproduzir um conceito em uma 

imagem. Nesse estudo, percebemos que, por traz dos conceitos que os docentes atribuem a 

educação inclusiva, está a imagem do aluno diferente, anormal, concretizada através da presença 

física desse aluno no ensino regular. Notamos que as concepções de educação inclusiva, 

apresentadas pelos docentes, estão sempre se remetendo ao aluno com necessidades educacionais 

especiais: como alguém que precisa ser inserido no ensino regular; como a oportunidade desse 

aluno se socializar e participar da vida em sociedade; como aquele que precisa ser amado, uma 

vez que sua diferença e ausência de normalidade o credenciaram a ser excluído e/ou segregado. A 

imagem e presença física de tal aluno dão materialidade aos conceitos evidenciados. 

Nessa perspectiva é notório que embora mencionando preceitos inclusivos nas concepções 

sobre educação inclusiva, os docentes participantes desse estudo não a veem como um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que percebe a igualdade e 
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diferença como indissociáveis, voltado para a aprendizagem de todas as crianças e adultos, 

principalmente os tidos como vulneráveis à exclusão e à segregação (MANTOAN, 2003b). Ao 

abordarem ser a educação inclusiva de todos, os docentes percebem essa amplitude na verdade 

limitada apenas a „todos‟ os alunos que tem necessidades educacionais especiais, ou seja, àqueles 

que pressupõem diferença, desvio do padrão que instituem como normal. Por isso, afirmamos que 

os dados sugerem essa objetivação de educação inclusiva a partir da imagem e presença de tal 

aluno no ensino regular. 

 

 

4.2 – Dimensão do Fazer Docente Inclusivo - Dificuldades e Resistências para Realizá-lo
40

 

 

  

Tendo em vista uma sociedade cada vez mais centrada na produção e ampliação de 

conhecimentos, torna-se evidente a necessidade primeira de que os professores nela atuantes 

estejam atualizados e sintam-se competentes para o desempenho de suas funções. Nessa direção, 

a educação inclusiva traz inerente a sua proposta, o respeito à diversidade e valorização das 

diferenças sinalizando para a oportunidade de, numa mesma ambiência escolar, oferecer a todos 

os alunos, não obstante as suas peculiaridades, o desenvolvimento de uma educação focada na 

qualidade e não no defeito.  

 Evidencia-se, desse modo, a busca por um professor que lide continuamente com um 

conhecimento em construção e, além disso, veja a educação como um compromisso político, 

centrado em valores éticos e morais, capaz de conviver com a mudança e com a incerteza 

(MIZUKAMI, 2002). Nesse entorno, são inegáveis os avanços em relação ao processo inclusivo. 

Porém, as dificuldades ainda são várias, principalmente porque a tão cômoda homogeneidade da 

sala de aula dá lugar a heterogeneidade e a tudo o que ela possa significar. 

Na concepção inclusiva, o aprender deve ser visto como uma ação fecunda, particular, 

diversificada regulada pelo próprio aprendente, independente de sua condição intelectual ser ou 

não privilegiada. Já o ensinar, diz respeito à coletividade, cabendo ao professor oferecer a todos 

os alunos um mesmo conhecimento (BATISTA; MANTOAN, 2006). Nesse contexto, a escola 

                                                
40 Por considerarmos as duas últimas categorias - “dimensão do fazer docente inclusivo” e “Dificuldades e 
resistências para realizar a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular”- 

complementares, optamos por discuti-las juntas. 
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deve recriar suas práticas, valorizando as diferentes opiniões e diferentes formas de compreensão. 

Não se trata de individualizar/diferenciar atividades, mas disponibilizar atividades diversas sobre 

um mesmo assunto para que todos os seus alunos sintam-se impelidos a participação. 

Nesse contexto, além de estar aberto a inovações é preciso estar disposto a criar e 

experimentar novas formas de ensinar e aprender. O desafio da educação inclusiva mobiliza 

então o cotidiano docente, no qual a certeza do saber fazer desvanece ante o insólito. A dúvida 

sobre como fazer, aciona elementos contraditórios e ambíguos que faz do professor inclusivo, o 

responsável primeiro, por seu sucesso ou fracasso no fazer docente. Os desencontros entre 

discurso e prática resultam em imprecisões, alia-se a isso uma formação inicial permeada de 

lacunas. É preciso então recorrer às características pessoais como forma de superar as 

dificuldades, criando estratégias que tornem o cotidiano da sala de aula suportável, uma vez que 

tal paradigma é irreversível.  

 

 

Paciência precisamos de paciência e aceitar a inclusão. Nós temos que aceitar 
que essa é a realidade de hoje, não existe mais outra forma, de hoje pra frente 

vai ser a inclusão. Num vai mais existir aquela escolinha especial onde a 

criança estuda toda a vida, sem interagir, sem tá incluído numa escola se 

socializando com as crianças normais, de jeito nenhum, isso aí é passado, então, 
nós temos que aceitar a inclusão (PCM/Sub01/S45). 

 

 

Dedicação, amor, respeito, aceitação e paciência, é tudo o que o professor 

precisa ter dentro de sala de aula né, dedicação, amor, respeito, aceitação e 

paciência, pra desenvolver um bom trabalho. É... é isso (PCM/Sub01/S16). 

 

 

É porque a gente tem que ter esse compromisso com a educação inclusiva né. 

Dedicação. O professor se dedicar a educação inclusiva né e tem que ter 

motivação né, o professor tem que tá motivado (PCM/Sub02/S04). 

 

 

O professor tem que ter também acima de tudo vontade né, porque ele encontra 
desafios, se preocupa, compreende, mas se ele num tiver vontade de ensinar, 

vontade de ajudar, num vai adiantar nada (PCM/Sub02/S06).   
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 Percebemos em algumas falas a nomeação de características que associem ao professor 

inclusivo o arsenal necessário para que este possa desenvolver um trabalho vinculado aos 

preceitos inclusivos. O uso do „tem que ter‟ denuncia uma queixa de ausências, além de 

transmitir uma sensação de que a educação inclusiva é algo imposto que veio acabar com 

tranqüilidade do fazer: “[...] eu tenho que assumir, num posso dizer não, porque eu num sei 

trabalhar, de jeito nenhum, eu tenho que me rebolar” (PCM/Sub02/S11).  

A aceitação „imposta‟ parece despertar sentimentos de aversão ao novo. Sobre isso 

Mantoan (2003a, p. 76) enfatiza que “a maioria dos professores tem uma visão funcional do 

ensino e tudo que ameaça romper o esquema de trabalho prático que aprenderam a aplicar em 

suas salas de aula é inicialmente rejeitado”. Entretanto essa rejeição, em nome do politicamente 

correto
41

, não pode ser explícita, é preciso ampliar características que embora inerentes a 

docência, precisam aparecer mais, se destacar, uma vez que a educação inclusiva não surge como 

algo que veio inovar, modificar a estrutura organizacional da escola, mas parece mais que veio 

adicionar, não no sentido de soma, mas de peso. É como se além do trabalho comum que já se 

tinha em sala de aula, aparecesse agora mais uma responsabilidade: 

 

 
É que trabalhar com educação inclusiva, nós sabemos que é um compromisso a 
mais, que a gente tem uma preocupação a mais né. Então você tem que ter um 

desempenho maior, porque às vezes, por exemplo, trabalhar com um surdo 

mudo, às vezes você ta ensinando uma coisa, você pega “meu Deus, será que 

ele ta entendendo o que eu to explicando?” Aí a gente fica com aquela dúvida. 
Então eu acho que o compromisso tem que ser maior ainda (PCM/Sub02/S05). 

 

 
 

 Nessa conjuntura a proposta de mudança das práticas pedagógicas vai além da 

implantação de novos métodos, novas definições na avaliação ou mesmo mudança da estrutura 

curricular. Modificar as práticas docentes significa invadir um ambiente de certezas e 

desarmonizá-las. Tal atitude pressupõe duvidar de crenças que acompanharam toda a trajetória de 

formação e de vida docente. É um exercício difícil, pois significa reconhecer os limites e falhas 

do próprio desempenho. Isso denota “[...] alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo 

nossas ações e atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e 

                                                
41

 O mundo do politicamente correto é explicado por Skliar (2003, p. 80), como o mundo do eufemismo, do 

travestismo discursivo. 
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profissional” (GARRIDO, 2002, p. 10). Nesse sentido, os conflitos tornam-se inevitáveis, 

gerando desestabilidade, desgaste e frustrações.  

 Carvalho (2007b) associa a dificuldade de mudança nas ações pedagógicas ao fato do 

docente sempre se planejar pensando em um aluno “padrão”, aquele em que são previsíveis suas 

dúvidas e formas de aprender. Ao se depararem com alunos que demonstram dificuldades de 

aprendizagem, que fogem ao modelo instituído, ficam sem saber lidar. 

 Desse modo, percebemos nas falas entremeadas de angústias, um distanciamento, é como 

se esses professores não se sentissem fazendo parte do processo inclusivo e atribuem a isso 

algumas dificuldades, dentre elas, se sobressai a lentidão do aluno para aprender.  

 

 
Aí aqui, muito associado, tipo assim porque tudo é devagar. É lento, lento, 

lento. Tentar fazer uma coisa, tentar, tentar, todo santo dia e aqueles dois não. 

Aí assim, maninha a gente fica assim, se frustra de tentar. Tenta, tenta, tenta e tá 
vendo porque todos conseguem e esse não, se to trabalhando da mesma forma, 

por que com ele é diferente? (PCM/Sub01/S31). 

 

 

Aí tem que colocar eles dentro né, incluir a criança com a dificuldade que ele 
tenha, e a gente já é professor né, então eu acho que ele tem que acompanhar o 

ritmo dele né, aí o professor se preocupa porque ele não acompanha o dos 

outros, aí a preocupação ta aí né, ele num acompanha e os outros vão pra frente 
e ele fica ali parado né, e a professora? A preocupação é essa 

(PCM/Sub02/S13). 

 

 

  

 Mais uma vez percebemos a invocação de uma igualdade e homogeneidade, que bem 

sabemos nunca de fato existiu na sala de aula e emerge a incapacidade frente a uma prática que 

desafia o fazer docente que sempre esteve voltado para a transmissão de conteúdos a uma turma 

de alunos passivos que assimilavam tudo, alguns mais rápidos, outros mais lentos, porém sempre 

assimilavam. Salientamos que a igualdade é um dos alicerces da educação inclusiva, porém, não 

tem o significado aqui manifestado de “igualar”, muito menos equiparar discursos e práticas, ao 

contrário, as diferenças são valorizadas e o aluno-padrão, negado (SANTOS; PAULINO, 2006).  

Quando pensa em um fazer docente inclusivo, Mantoan (2003b, p. 4) afirma que “[...] o 

que combatemos é o „conteudismo‟, a fragmentação do conhecimento acadêmico, a transferência 

hierárquica do conhecimento do professor para o aluno, enfim, o primado do enunciado 
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„desencarnado‟ e do conhecimento pelo conhecimento”. O choque se dá porque as escolas 

persistem na manutenção de seu papel para o ensino, transmitindo informações e valorizando a 

memorização delas pelo aluno. O que se prioriza é a cultura das respostas e medidas exatas 

(CARVALHO, 2007b). A autora acrescenta que a principal ambigüidade das práticas tradicionais 

de ensino-aprendizagem é centrar a ação pedagógica na transmissão de conteúdos para o aluno, 

como se este fosse um mero receptor de conhecimento; “como se o ato de aprender fosse uma 

conseqüência natural do ato de ensinar” (op. cit. p. 77). 

 A preocupação de colocar “em xeque” a capacidade docente se revela como um fator de 

exclusão do aluno. Se para os participantes desse estudo, a função primeira da escola, através da 

figura docente, é ensinar, no sentido de transmitir conteúdo, então a educação inclusiva se torna 

motivo de descrença, uma vez que não coaduna com tal idéia. 

 

 
[...] Ele jamais vai ser incluído. Ele vai ser incluído na, na boca, dizer ah ele ta 

lá porque ta na sala, incluído porque ta lá sentado né, mas se eu num tenho um 
meio pra lidar com isso né, são excluídos. E quando ele chega, ele tem 

necessidade de coisas diferentes que preencha isso que tenha respeito, vontade 

de ajudar, eles nunca vão ser iguais (PCM/Sub02/S02). 

 

 

Eu acho que ainda tá assim muito longe as pessoas terem aquilo realmente 
como uma realidade que deve ser vivenciada diariamente né, nas escolas, na 

família dentro da sociedade né, porque pouco eles participam das coisas né, 

quando a gente fala ah a nossa escola trabalha com criança portadora de 
necessidade especial, aí eles pensam logo ah com aqueles doidinhos? Eles 

aprendem alguma coisa né? Sempre ficam pensando esse tipo de coisa 

(PCM/Sub01/S37).  

 

 

A aprendizagem que eu acho que apesar de tudo, o professor visa é isso aqui é 

muitíssimo importante, ele só trabalha em cima disso, na aprendizagem do 

aluno, que ele quer que o aluno aprenda que o aluno avance né? 
(PCM/sub01/S03). 

 

  

 As dificuldades provenientes da lentidão do aluno para a aprendizagem se impõem como 

uma barreira que ameaça sua inclusão no ensino regular, resultando na descrença do processo. Se 

a função do professor se resume a ensinar conteúdos e a do aluno em assimilá-los, gerando um 
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movimento cíclico, no qual a agilidade é característica inerente, como então estabelecer essa 

dinâmica com alguém tão lento? A angústia é tanta ao confrontar a certeza do que sabe com o 

que é desafiado a saber, que o docente esquece que nem todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais são lentos. Todavia, generaliza para simplificar o que acredita: “[...] eles 

estão na sala de aula, mas que sair aprendendo alguma coisa, eu acho que num sai não” 

(PCM/sub02/S18). 

É importante destacar que a orientação inclusiva questiona os alicerces da educação, sua 

estrutura organizacional e ao fazer isso, o docente é forçado a se posicionar. Nesse momento, 

segundo Alves (2006), vem à tona suas concepções e visões de mundo que tem a função de 

regular as práticas tanto profissional quanto pessoal. Acreditamos que isso gera conflitos, tensões 

e contradições. Portanto, se os docentes duvidam da educação inclusiva é porque estão enraizados 

na prática cultural que percebe a diferença como deficiência (conforme já enfocado nesse 

trabalho), o que certamente atrapalha na transformação dos conceitos de ensinar e aprender em 

algo que não se reduz ao meramente mecânico, mas sim aquilo que é resultado das interações 

sociais. Isso implica numa negação da educação inclusiva enquanto possibilidade de realidade 

prática, como uma forma de “fugir” da mudança e manter a antiga estabilidade. 

Além da lentidão do aluno para a aprendizagem, os participantes atribuem como 

dificuldade na condução do processo inclusivo, o medo e as ausências, ou seja, a falta de 

capacitação, de apoio e de infraestrutura. Isso desestabiliza o lugar do docente outorgando-lhe um 

sentimento de impotência. 

 

Eu, eu morro de medo, particularmente, eu morro de medo de ter que trabalhar 

com uma pessoa com libras entendeu? Que eu ainda não fiz o curso completo, 

eu morro de medo de trabalhar né? Já imaginou trabalhar com uma criança 

assim surda? Né? Como é... o que que eu vou fazer? (PCM/Sub01/05). 

 

 

Disseram: você vai receber um aluno. Assim, eu quase morro né? Mas eu fiquei 

assim nervosa porque era a primeira vez que eu ia trabalhar né? Então o 

professor fica naquela expectativa: meu Deus o que que vai vim pra mim? 

Como é que eu vou me comportar? O que que vai acontecer? Será que essa 
criança vai aprender? Eu fico naquela expectativa (PCM/Sub01/S26). 
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 Andrade (2003), em sua tese de doutoramento, ao investigar as representações sociais do 

processo de ensino-aprendizagem construída pelos professores, assinala que tais representações 

estão diretamente associadas a concepção de ensino e educação que atravessam suas práticas e 

formação. Tal estudo se deu na região metropolitana de Natal, mas parece adequado para 

contribuir na elucidação do que manifestam os participantes desse estudo. A autora acrescenta 

que mesmo que as concepções de aprendizagem dos professores não sejam fiéis as teorias 

científicas, são elas que orientam o seu fazer docente. Desse modo, através dos cursos de 

formação e capacitação vão reconstruindo informações, decompondo novos conhecimentos, 

reorganizando-os, numa tentativa de torná-los agrupados ao seu referencial. Precisam disso para 

(re) construir representações sociais.  

Nesse entendimento, a angústia manifestada nos trechos acima evocados pelos 

professores confirma a conjetura de que as teorias “fundamentam práticas que, por sua vez, 

geram ou ampliam as teorias existentes, numa incessante e dialética relação” (CARVALHO, 

2007b, p. 131). Dessa forma, as falas denunciam a limitação, e para alguns participantes, 

ausência mesmo de formação. Isso nos faz compreender o quanto exórdio se encontra o processo 

de construção de RS de educação inclusiva. Pois os discursos advêm de poucos estudos, algumas 

conversas, vivências e trocas de experiências.  

 Esse processo de incorporar novas informações ao já estabelecido parece ser a principal 

dificuldade apontada na condução do fazer, uma vez que àqueles que já participaram de cursos de 

capacitação visando uma formação inclusiva, criticam seu caráter circunscrito; outros, que ainda 

não participaram, reivindicam o direito. No geral, acreditam e atribuem à formação pelo êxito ou 

derrocada no cotidiano da sala de aula inclusiva.  

 

Mais cursos. Mais cursos de capacitação. Porque esse foi o primeiro (se refere a 

“Saberes e práticas da inclusão”), pra mim ficar com o aluno da maneira que eu 
vi lá, eu acho que eu ainda preciso de mais preparo ainda (PCM/Sub01S27). 

 

Porque a nossa prática enquanto professores né, a gente, a gente se sente 

despreparada porque é verdade, eu às vezes me sinto, porque a gente estuda, a 

gente faz um curso pra isso, mas lá naquele curso você não aprende tudo não é? 
Então a gente se sente um pouco despreparada né, e fica até difícil pra gente 

aceitar até certas, por exemplo, no caso, quando você chega na sala de aula que 

tem uma criança incluída, então pra gente é um choque né, que você pensa meu 
Deus, como eu vou trabalhar essa criança (PCM/Sub01/S37)? 
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 Percebemos que embora participando de cursos de capacitação, há um lamento decorrente 

da ansiedade que busca nas atualizações didático-metodológicas uma “receita pronta”, que lhe 

devolva a segurança de fazer um bom trabalho. Mitler (2003) analisa que o que falta aos 

professores é confiança em sua competência, pois muitos já tem conhecimentos e habilidades 

para ensinar de forma inclusiva. O autor argumenta que a desconfiança sobre si mesmo, se deve 

por um lado devido a falta de oportunidades de treinamento, e por outro, ao mito da 

especialização, que atribui a capacitação especializada um requisito para a inclusão. Ressaltamos 

que esse lamento é reforçado por aqueles que nunca fizeram um curso de capacitação visando 

uma formação inclusiva, mas estão atuando na sala de aula regular com alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

 
Esse daqui, a preocupação com essa aqui (Educação inclusiva). Isso preocupa 
muito porque nós não temos... nós temos essa carência, porque nós não temos 

capacidade pra trabalhar. Não temos a capacitação de jeito nenhum. Falta 

capacitação, porque nós somos carentes nessa área aqui. Eu, eu, no meu caso, 

eu não sei trabalhar com a educação inclusiva [...]. Temos que ser capacitado, 
pra gente saber trabalhar com esse aluno.  (PCM/Sub02/S04). 

 

 

Se tivesse o curso seria mais fácil. Quanto mais melhor porque fazer a 

capacitação, você tem aqueles livros, aquelas apostilas você ia estudar, quando 

você fosse trabalhar com aquela pessoa você não ia ter aquele choque, aquele 
impacto né, eu acho isso (PCM/Sub02/S16). 

 

 

 A insegurança por “não saber” se desdobra na urgência para que algo seja feito. Ao 

acreditar que as diferenças entre alunos considerados “normais e anormais” é o principal 

problema a ser enfrentado na sala de aula, os professores reivindicam a capacitação para que 

possam se sentir “prontos”, encaixados, nas situações de ensinar e aprender ante tamanha 

diversidade. Sobre isso, Mantoan (2001) considera que os professores tem nos cursos de 

formação a expectativa de encontrar soluções para os problemas que presumem existir nas salas 

inclusivas. Carvalho (2007b), contribui para essa reflexão ao afirmar que o tradicionalismo 

presente em nossas escolas acentua o despreparo propalado por esses professores. Além disso, a 

autora adiciona que ao receberem uma formação limitada, que os habilita a trabalhar baseados  no 
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parâmetro da normalidade, as diferenças individuais significativas dos alunos tornam-se um 

problema. Na tentativa de se livrarem de tal problema atribuem a outros um fazer “tão difícil”. 

 

 

Então eu mesma dizia lá, como é que eu vou trabalhar se eu nunca tive curso, 

nunca tive nada? Como é que vai ser? Como é que eu vou dar atenção pra ela e 

pras outras crianças? Como é que eu vou dar as mesmas atividades? Eu digo vai 
ter que ter um acompanhamento de alguém na escola. Eu acho que falta um 

melhor preparo. Aí por isso que no despreparo também é como eu falei tem 

muitos despreparados (PCM/Sub01S38). 

 

 

Bom, sobre a educação inclusiva, eu ainda não participei de nenhum curso né, 
eu penso que seje uma inovação né. eu acho uma coisa muito vaga ainda, a 

gente precisa de um curso, uma orientação, uma pessoa na escola pra prestar 

atendimento ao professor e a esse aluno. Ele vai ter que ter uma pessoa 
disponível na escola pra auxiliá-lo, nas atividades, na forma como ele deve 

conduzir e sem falar no acompanhamento que deve ter né, porque é educação 

inclusiva, aí joga o menino na escola e deixa e aí, como é que fica? Que base o 

professor vai ter pra trabalhar esse aluno? Ele fica perdido na sala de aula, 
como ta acontecendo agora. Tem que ter alguém (PCM/Sub02/S10). 

 

 

 

 A certeza do “não saber fazer”, conclama a busca de auxílio em outros que saibam. 

Assim, na lógica vigente da sociedade atual, os discursos e as expectativas incidem sobre o 

docente pesando sobre seus ombros a responsabilidade de condução do processo inclusivo, 

porém, não são dadas a ele as condições necessárias para que possa de fato responder 

adequadamente ao que se espera que faça. Como então adquirir os saberes necessários à proposta 

inclusiva? 

De acordo com Tardif (2002, p. 14), é preciso situar o saber do professor entre o 

individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de que possa captar sua natureza social e 

individual. Nas palavras do autor: 

 

[...] o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos 
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de 

uma história profissional onde o professor aprende progressivamente a dominar 
seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza 

por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua “consciência 

prática”. 
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Em suma, o saber docente tem uma natureza social, a partir da qual é incorporado, 

modificado, de acordo com os momentos, o contexto, as relações. Seria então esse o caminho 

para se pensar em como adquirir os saberes tão reivindicados pelo grupo? Mas isso parece estar 

em todos os lugares e não apenas nos cursos de formação. Numa leitura mais geral dessa 

realidade podemos dizer que 

 

 

Adquirir saber permite assegurar-se um certo domínio do mundo no qual se 

vive, comunicar-se com os outros seres e partilhar o mundo com eles, viver 
certas experiências e, assim, tornar-se maior, mais seguro de si,  mais 

independente...Procurar o saber é instalar-se num certo tipo de relação com o 

mundo (CHARLOT, 2000, p.60). 
 

 

Dessa forma, o saber não se faz neutro, independente, mas nas interações do cotidiano, 

nos vínculos que une uma pessoa às outras, a si mesma e ao mundo. Nesse contexto, buscar o 

saber é estar disposto a adquirir novas posturas e atitudes, forjadas, partilhadas na construção 

com outros. A necessidade de se levar em conta essa construção social do saber, aparece com 

freqüência na fala dos docentes quando se referem a educação inclusiva, para a qual a segregação 

dá lugar a diversidade, a necessidade de pedir ajuda aos outros, a busca do educador inquieto que 

é desafiado a livrar-se da angústia em lidar com o que ainda é novo e distante de sua formação 

inicial e incitado a dar respostas positivas, com receptividade e profissionalismo diante da nova 

realidade que se delineia em sua prática. 

Para Monteil (1985, apud CHARLOT, 2000, p. 61), não “há saber senão organizado de 

acordo com as relações internas, não há saber senão em uma confrontação interpessoal”. Isso nos 

sugere que a idéia de saber está relacionada à de sujeito, de atividades e de relações que tal 

sujeito possa estabelecer consigo mesmo e com os outros a sua volta. Nesse sentido, os 

professores participantes dessa pesquisa, enquanto sujeitos do saber, buscam entender o 

fenômeno da educação inclusiva, para ordenar e “dominar” novamente seu espaço, entretanto, 

conscientes de suas limitações, suplicam por auxílio, creditando a alguém o “como fazer.” Nesse 

caso, os cursos de formação seriam uma boa saída. 

Essa realidade atravessada por conflitos se deve ao fato de historicamente ser de 

responsabilidade da educação especial os „saberes‟ necessários para atuação com alunos com 
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necessidades educacionais especiais. Os poucos professores que enveredavam por esse caminho, 

de acordo com Mazzotta (2005), eram vistos como “abnegados” que se dispunham a tratar de 

crianças e jovens deficientes. A responsabilidade não pertencia obrigatoriamente à escola regular, 

conseqüentemente, os professores foram desenvolvendo ao longo dos anos uma distância dessa 

modalidade de ensino. Porém, as exigências advindas com a educação inclusiva pedem uma 

resposta que o docente se nega a dar porque além da falta de capacitação, queixam-se da falta de 

apoio e infraestrutura. 

 

 
Com certeza esse apoio aqui, das autoridades sobretudo nas escolas é muito 

importante, porque quando iniciou essa prática na escola, da educação 
inclusiva, houve muita dificuldade, até mesmo assim no espaço físico da escola 

né, que num tinha banheiros adaptados aos cadeirantes. Muitas outras coisas na 

sala de aula faltava. E hoje o governo já tá fazendo as devidas adaptações nas 
escolas né, então por isso esse apoio aqui na educação inclusiva é muito 

importante que a gente tenha esse apoio. E também por parte da comunidade, 

por parte dos pais, é muito importante esse apoio (PCM/Sub01/S35). 

 

 

A escola ela é obrigada a receber o aluno com deficiência, mas ela não tem 
nenhuma condição de recebê-lo porque, nessa escola mesmo, tem aluna na 

cadeira de roda, mas num tem rampa pra ela ir no banheiro, a porta do banheiro 

não passa a cadeira, aí tem que tirar a menina levar no braço, colocar no vaso 
sanitário, então a infra-estrutura aqui é necessária e que não existe. Então, a 

necessidade de adaptação da escola não tá sendo ofertada pelo poder público. E 

isso eu considero um desrespeito tanto ao aluno deficiente, quanto ao professor, 
porque não é agradável você sair com o aluno pesado no braço, como está 

acontecendo né, tem 14 anos, pra levar pro banheiro (PCM/Sub02/S22). 

 

 

 

É possível então, formar a idéia de que aliada a falta de capacitação surgem outros 

reclamos que mostram a dimensão do significado da escola inclusiva: o professor, finalmente, 

não é o único responsável!  

De acordo com Sassaki (2005), quando os princípios da educação inclusiva são 

executados corretamente os resultados são visíveis. Nesse sentido, quando as medidas de 

adequação dos sistemas escolares às necessidades dos alunos são colocadas em prática, seis 

dimensões emergem: acessibilidade arquitetônica, diz respeito à ausência de barreiras ambientais 

físicas na escola e nos transportes coletivos; acessibilidade comunicacional, ou seja, sem 
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barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual; acessibilidade metodológica, sem 

barreiras nos métodos e técnicas de estudo; acessibilidade instrumental, sem barreiras nos 

instrumentos de estudos, de atividades da vida diária, e de lazer, esporte e recreação; por último, 

a acessibilidade atitudinal, é aquela que através de programas e práticas visa acabar com 

estigmas, estereótipos e formas de discriminação, além de valorizar a teoria das inteligências 

múltiplas e incorporar conceitos inclusivos com práticas baseadas na valorização da diversidade 

humana e no respeito das diferenças. 

Ao refletirmos sobre essas seis dimensões, ficamos pensando nas falas permeadas de 

angústias dos professores entrevistados e constatamos o quanto ainda falta para esses se 

considerarem, de fato, participantes/atuantes em uma escola inclusiva. O reclamo do “não saber 

fazer docente” é reforçado por ausência de infraestrutura mínima, como uma rampa
42

 que 

facilitaria o acesso de um aluno cadeirante. Além disso, a falta de apoio que vai desde a família 

até os órgãos governamentais, reforça o argumento da dificuldade. 

Como conseqüência, percebemos uma resistência em aceitar a mudança de suas práticas. 

A transformação da sala de aula regular em sala de aula regular inclusiva causa desconforto e 

tentam com isso, “adiar” o processo.  

 

 
[...] a inclusão, a criança, que ela ta incluída assim junto com os outros alunos, 

eu acho que na minha opinião num era pra ta.... Pra mim, na minha opinião, 

seria melhor a escola especial. Porque a professora ela ia trabalhar, ta 
entendendo, só com aquele aluno, com aqueles alunos do mesmo tipo. Num era 

com vários né, diferente. Aí até pra você trabalhar na sala é difícil 

(PCM/Sub01/S28). 

 

 

Eu vejo assim tem que ter uma especialidade maior, ta tendo o curso né, mas 
ainda eu não me interessei, eu não tive assim muito interesse de participar dos 

cursos de educação inclusiva. Assim, até porque a nossa necessidade tem que 

ter né, nós como professor tem que ta preparado pra qualquer momento receber 
né, dentro da nossa sala de aula uma situação dessa, mas a gente tem que ter 

motivação pra isso. Eu tô desmotivada né (PCM/Sub02/S11). 

 

 

                                                
42

 Ressaltamos que esse tipo de barreira é encontrada em escolas municipais. As escolas pertencentes ao estado, 

numa última reforma receberam esse tipo de adequação. 
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As representações sociais construídas sobre o aluno com necessidades educacionais 

especiais como alguém inútil e inábil para a aprendizagem, vão de encontro às exigências de 

mudança que a educação inclusiva propõe à escola regular, insurgindo desejos e resistências 

difusos. O desequilíbrio acontece quando a perspectiva de mudança das práticas pedagógicas se 

mostra inevitável, o que significa que tudo o que se tinha como útil e seguro, não foi adquirido 

“para sempre” como se pensava.  

Abric (1994, p. 13, apud SANTOS 2005, p. 25), define representação social “como uma 

visão funcional do mundo, que permite ao indivíduo ou grupo dar um sentido a suas condutas e 

compreender a realidade através de seu próprio sistema de referência, logo, adaptar-se e definir 

seu lugar nessa realidade”. Essa idéia é corroborada por Jodelet (2001) quando deixa claro o 

caráter prático das representações sociais ao afirmar que são criadas para permitir ao indivíduo ou 

grupo uma compreensão da realidade que o cerca para que possa agir sobre ela.  

Nesse sentido, as representações sociais são criadas com o objetivo de cumprir funções 

expressivas. Dentre elas, destacamos a função identitária (Abric, 1998). Esta serve a definição da 

identidade e proteção da especificidade dos grupos, assegurando aos seus membros a conservação 

das qualidades que os definem. Quando colocados frente a situações em que se solicita mudança, 

essa função serve para reafirmar as especificidades do grupo, o sentimento de pertença. É o que 

demonstram os docentes no trato com a educação inclusiva. Por isso se negam a participar, 

acreditando que na escola especial, o aluno com necessidade educacional especial seria melhor 

“trabalhado”. Na verdade, os docentes não se sentem participando do grupo de professores que 

trabalham com tais alunos e para manter tudo com a quietude de antes, alguns se negam a 

participar dos cursos de formação inclusiva, pois isso os obrigaria à mudança.  

A partir do momento que os docentes começam a se questionar sobre suas crenças, o 

contexto revela um ponto de resistência. Tal reação pode ser compreendida como uma forma de 

proteção e legitimação. Podemos dizer que essa é outra função das representações sociais: a 

resistência (BAUER, 1994). O autor explica que para se proteger de ameaças que colocam em 

risco a identidade grupal, as pessoas resistem a conhecimentos novos que se configurem como tal 

e acrescenta: 
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[...] O efeito da resistência é a diversidade do domínio público, á medida em 

que novas idéias são acomodadas de forma específica. Em relação ao processo 

histórico, os efeitos da resistência constituem-se em um processo de 
realimentação para o contexto de produção do conhecimento (BAUER, 1994, p. 

234-235). 

 

Desse modo, “as representações sociais, ao influenciar o modo como pensamos e agimos 

também se tornam nossos limites, pois estruturam nossa cognição e nosso comportamento, 

funcionando como mecanismo para resistir às investidas externas (ANDRADE, 2004, p. 164). 

Acreditamos que o grupo se utiliza da função resistência diante da proposta da educação 

inclusiva de mudança da prática pedagógica, evidenciando que a forma como compreendem o 

fazer inclusivo ainda é diversa. Isso até permite que se apropriem de conhecimentos novos sobre 

o assunto, tanto que concebem a educação inclusiva em torno de três eixos: inserção do aluno 

com necessidade educacional especial na sala de aula regular; possibilidade de integração, 

socialização e participação social; e por último, como uma tarefa de amor. Porém, isso não 

significa que já ocorram rupturas em sua rede cognitiva que possibilitem mudanças na ação.    

Nesse momento, se faz importante discutirmos a relevância da formação docente e sua 

contribuição para o estabelecimento dessas premissas que cada vez mais assinalam a 

complexidade do processo de tornar escolas regulares em escolas regulares inclusivas. 

Mantoan (2003b), refletindo sobre essa perspectiva relata que as propostas educacionais 

que visam uma concepção inclusiva refletem características da escola, na qual se localiza, 

envolvendo o meio físico, o social e o cultural. Assim, não são utópicas, sim difíceis de 

concretizar, porque demandam inúmeras ações que vão além do fazer docente. Nessa direção, 

critica os modelos de formação atuais ao afirmar que as 

 

 
 

[...] alternativas de formação vigentes não se destinam a capacitar professores 

para uma escola aberta às diferenças e para incluir os excluídos da escola, pois 
não lhes incutem a idéia do especial da educação, que redireciona objetivos e 

práticas de ensino, pelo reconhecimento e valorização das diferenças. São 

alternativas que continuam a dividir, a separar, a fragmentar o que a escola deve 

unir, fundir, para se fortalecer e tornar-se incondicionalmente inclusiva 
(MANTOAN, 2003b, p.12). 
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Ao se referir ao especial da educação a autora enfatiza que está abordando a capacidade 

de a escola atender às diferenças nas salas de aula, sem discriminar, sem trabalhar à parte com 

alguns alunos, sem currículos, atividades e avaliação adaptados. Assim, a formação docente 

seguiria por outro prisma, não haveria mais uma formação específica para atuar com alunos com 

necessidades educacionais especiais, pois tal formato de curso seria extinto. Haveria em seu lugar 

uma formação única para todos os educadores reforçando a esperada fusão entre as escolas 

regular e especial. Nesse sentido, a especialização seria uma maneira de aprofundar os estudos 

sobre a criança e suas possibilidades de desenvolvimento.  

Entender a formação docente nessa perspectiva significa ampliar o olhar sobre a 

diversidade de aspectos que a compõe, ligados a fatores históricos, epistemológicos, éticos, 

econômicos e sociais. Históricos, por trazer os valores, anseios e tradições de um povo; 

epistemológicos, por buscar no conhecimento elementos que explicitem a relação entre os saberes 

construídos e seus contextos de aprendizagem; éticos, ao voltar-se para a formação de pessoas 

que agem diretamente nos contextos sociais dos quais participam, definindo escolhas e 

responsabilidades; econômicos e sociais, por influenciar na formação dos cidadãos e em suas 

relações no mundo político do trabalho e na sociedade como um todo (BICUDO, 2003). 

Os processos de formação docente, desse modo, carregam em si uma responsabilidade 

que não se limita apenas ao construto teórico e prático voltado ao desenvolvimento do 

profissional em formação, mas a toda a sua constituição enquanto ser e às relações que se 

definem nessa e dessa constituição. Pensar a formação docente, nesse sentido, requer pensar nas 

muitas dimensões e possibilidades em que a prática desse profissional se retrata.  

No entender de Pimenta (2005, p.18) “[...] professorar não é uma atividade burocrática 

para a qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas”. Sendo assim, a docência 

define-se como uma atividade que requer saberes múltiplos condizentes com a variabilidade a 

que se volta.  Além dos conhecimentos técnicos necessários à ação docente, esse profissional 

precisa contar com um conjunto de saberes tecidos sobre as muitas nuances que se efetivam na 

prática educativa, seja sobre a constituição epistemológica dessa prática ou a partir dos desafios e 

questionamentos a ela inerentes, o que propicia a reflexão e, conseqüentemente, a construção 

permanente de saberes.  

Refletindo sobre esse cenário da formação docente e os aspectos que o relaciona ao meio 

social da atualidade, Souza (2006, p.24) enfatiza: 
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A formação tem sido utilizada como palavra de ordem das reformas 

contemporâneas. [...] É pertinente compreender que formação de professores 

configura-se como um problema político, porque se vincula ao sistema de controle 
e de regulação social pelas relações que se estabelecem entre poder e saber. [...] 

filosófico, visto que se articula ao conceito de homem e das suas relações com o 

mundo e com o projeto social. [...] um processo histórico situado, o qual reflete os 

interesses e as perspectivas atuais referendadas pelas políticas de universalização 
e de certificação como sinônimo de qualidade da formação.  

 
 

 

Essa perspectiva demarca, assim, as muitas características que configuram a formação 

docente e alerta para a abrangência que essa formação profissional possui no contexto da 

contemporaneidade, estando elas diretamente imbricadas, envolvendo dimensões tanto 

epistemológicas quanto científicas, o que define a natureza da profissão.  

Pensar esse cenário voltado para a educação inclusiva é pensar como Caldeira e Azzi 

(2006), que concebem a formação docente como um processo contínuo de profissionalização, em 

que a formação inicial é apenas o começo, devendo o docente permanecer em estado de contínua 

construção profissional. Logo, o ponto central de discussões é a questão da discrepância entre a 

formação acadêmica, proporcionada pelos cursos de licenciatura e a realidade escolar, ou seja, 

entre a teoria e a prática. Ou como relatam os professores: 

 

Quando a gente ta na sala de aula, estudando, a gente aprende muita coisa, é 

muita teoria, muita teoria né? E a gente nunca imagina que quando chega dentro 

da sala de aula, é totalmente diferente né, porque aquilo que a gente aprendeu, a 
gente tem que adequar né, então é muito difícil, quando você ta na sala de aula, 

você vai ver que é tudo diferente né, que muita, muita coisa a gente tem que 

aprender mesmo (PCM/Sub01/S11). 

 

 

Teoria a gente aprende em livro, a gente ler em qualquer coisa. Não é o que eu 
queria. Eu queria alguma coisa pra fazer na prática, não teoria. Pro fazer 

mesmo. Conscientização e teoria a gente aprende em livro, a gente aprende 

assistindo televisão, o que eu queria era o saber fazer. Então encontrar um aluno 
especial na sala de aula é um grande desafio. É um impacto grande que a gente 

pega quando entra na sala de aula. (PCM/Sub02/S06). 

 

 

Entendido desse modo, faz-se necessário pensar sobre os processos de formação que 

efetivam a prática profissional, considerando os aspectos iniciais e continuados. Observamos até 
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aqui, que há uma contradição discursiva: ao mesmo tempo em que atribuem à formação o sucesso 

na sala de aula, os professores que participam desse estudo criticam os cursos por terem uma 

natureza aligeirada e descontextualizada da realidade.  

Assim, a falta de referentes para atuar na educação inclusiva manifestada por eles, nos fez 

analisar a proposta de reformulação da estrutura curricular do curso de pedagogia da 

Universidade federal do Acre – Campus Floresta, município de Cruzeiro do Sul, já que a maioria 

dos colaboradores (86,6%) é oriunda dessa realidade.   

No Acre, o curso de Pedagogia tem sua origem registrada na década de 1970, no Centro 

Universitário do Acre, através da Lei Estadual nº 318, autorizado pelo Conselho estadual de 

Educação através do Decreto nº 68567, de 29 de abril de 1971
43

. Desde então, muitas foram as 

reformulações, sendo objeto de sucessivas análises os objetivos e a organização curricular. Não 

temos a intenção de verificar todas as reformas sofridas pelo curso, mas especialmente a última, 

ocorrida em 2003. Nossa intenção é verificar se em meio a essa reorganização curricular existe 

um discurso de acordo com as diretrizes inclusivas. 

Inicialmente, a proposta apresenta uma preocupação, quanto à formação dos novos 

profissionais, considera importante que estes estejam preparados para atender: “As demandas 

apresentadas pela sociedade, especialmente as relacionadas ao trato com a diversidade da 

população atendida” (PRCCP, 2003, p. 19).  No entanto, no decorrer da leitura, percebemos a 

ausência em relação a tal diversidade. A única disciplina que aborda a temática é a chamada 

“Fundamentos da educação especial”, cujo caráter teórico volta-se para o conceito e objetivos da 

educação especial, e enfatiza algumas modalidades de atendimento ao aluno com necessidade 

educacional especial. Isso demonstra a limitação da reformulação da proposta, na qual educação 

inclusiva é confundida com educação especial e o atendimento ao aluno é prescrito através de 

abordagens didáticas que em nada lembram os preceitos inclusivos. 

O texto sugere uma formação inicial fragmentada, cada conhecimento devidamente 

“engavetado”, sem espaço para articulações entre as disciplinas e/ou menção a educação 

inclusiva. O desencontro entre a proposta e a reivindicação dos professores revela que o discurso 

inclusivo faz parte da política educacional no Brasil, mas numa perspectiva liberal (OLIVEIRA, 

2004). Isso significa que a educação inclusiva é adotada enquanto paradigma político, mas as 

estratégias, medidas concretas de como efetivá-la ainda precisam ser melhor discutidas. Mas, 

                                                
43 Proposta de Reformulação Curricular do Curso de Pedagogia – UFAC 2003 (mimeo) p. 13. 
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acima de tudo, precisa fazer parte do discurso e das práticas daqueles que fazem os cursos de 

formação, não basta está registrada em documentos oficiais, se aqueles que a fazem acontecer 

mantêm-se distante, negando o papel hoje reivindicado pela educação: o de incluir todos os 

alunos.  

Nesse decorrer do documento, as disciplinas seguem desarticuladas entre si e sem fazer 

referência à educação inclusiva. O resultado na prática não poderia ser outro: no momento do 

estágio supervisionado começa o medo e a angústia, iniciando aí o argumento de que não se está 

preparado para atuar em uma sala inclusiva. Felizmente, já se encontra em andamento uma nova 

reformulação curricular do referido curso, a qual prevê algumas disciplinas de caráter 

teórico/prático voltadas para uma discussão que contemple tamanha carência sobre essa nova 

concepção de se conceber o ensinar e o aprender.   

Isso nos faz pensar se não seriam os cursos de formação continuada uma oportunidade 

para isso? O que dizer dos cursos de capacitação que alguns freqüentaram? Se, comprovadamente 

na formação inicial não tiveram/tem uma formação inclusiva, provavelmente nos cursos de 

capacitação em serviço amplamente ofertado pelo Estado, lhes foi oferecido.  

De acordo com os depoimentos dos participantes desse estudo, dentre os cursos que já 

participaram, sobressaem como os mais frequentados o curso „Saberes e Práticas da Inclusão‟ e a 

„Oficina de Libras‟. Além desses, há ainda „Práticas pedagógicas na Diversidade‟, „Tecnologias 

Assistivas‟, „Oficinas nas Áreas Específicas‟, „Alfabetização para Aluno Cego‟ e „Confecção de 

Material para aluno com Deficiência Visual‟.  

Todos os cursos apontam para a necessidade de garantir condições de acessibilidade física 

e de materiais apropriados para a inclusão do aluno com necessidade educacional especial no 

ensino regular. Abordando as mais variadas temáticas orientam o professor sobre direitos 

educacionais e flexibilização curricular. Especificamente, „Saberes e Práticas da Inclusão‟, 

oferece um vasto material sobre documentos nacionais e internacionais que versam sobre o 

trabalho docente na diversidade. A reflexão se estende às deficiências, síndromes e superdotação. 

Orienta também sobre a necessária divulgação da visão da educação na perspectiva inclusiva, 

reconhecendo a importância da participação da família nesse processo, bem como de toda a 

comunidade escolar.   
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Nesse sentido, os cursos apresentam um discurso baseado na construção de sistemas 

educacionais que tem o foco nos princípios inclusivos. Por que então parece pouco para os 

docentes aqui investigados?  

Para responder a esse questionamento é preciso voltar um pouco a quando falamos da 

busca da “receita pronta”. Acostumados a “antever” a prática necessária a ser desenvolvida na 

sala de aula “homogênea”, os professores estranham a orientação inclusiva de ter liberdade para 

experimentar e criar alternativas de ensino para diferentes alunos. Diante de tantos riscos é 

preciso estar pronto. E isso só será possível depois de muita capacitação. 

Brito (2004), pondera que sem desconsiderar as reivindicações docentes justas como 

melhoria salarial, acompanhamento pedagógico, salas sem lotação, recursos adaptados aos alunos 

recebidos, etc. é preciso ver o que está por trás de tal discurso. A autora localiza que há na 

verdade, nesse tão propalado despreparo 

 

 

[...] um forte “ranço” de uma perspectiva mecanicista de conhecimento, sobre a 
qual podemos lembrar vários aspectos: a) sempre é dado como algo pronto e 

acabado; b) encontra-se fora do indivíduo; c) deve ser ingerido, absorvido, de 

fora para dentro; d) e, ainda, ao absorvê-lo, o “absorvedor”, no caso, o 

professor, passa a ser percebido num nível optimun, enfim, preparado (BRITO, 
2004, p. 42). 

 

 

 

 A autora acrescenta que a imobilidade impede a diversificação das práticas pedagógicas, 

consequentemente dificulta a implantação de uma escola inclusiva e afirma que tal visão 

desconsidera que o docente se constitui docente ao longo de um processo. Ele não nasce 

professor. Vai se estabelecendo ao longo de suas vivências, nas interações com os outros e, 

principalmente com o aluno (BRITO, 2004).   

Desse modo, concordamos com Freire (1998) quando lembra o “inacabamento do ser 

humano”, a sua “inconclusão” e a consciência que somente a espécie humana tem dessa 

condição. Sendo o homem um ser em contínuo processo de formação, suas ações, idéias, 

construções, pensamentos, dentre outros atributos a ele referentes, carregam sempre o sentido da 

incompletude e, conseqüentemente, a busca permanente por aprendizados que possam suprir essa 
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carência. No caso específico da formação docente inclusiva, o caráter de incompletude mostra-se 

latente diante da abrangência e complexidade que o fazer educativo compreende.  

No entanto, lembramos que a formação docente pensada como um processo de construção 

de conhecimentos, não pode ser vista como uma “cartilha” com regras definidas e “passos” a 

serem cumpridos. A formação contínua e permanente dos docentes caracteriza-se não apenas 

como um processo de aperfeiçoamento das bases formativas iniciais, mas enquanto um espaço de 

reflexão, atualização, aprofundamento de saberes e práticas, interação com novos conhecimentos, 

desenvolvimento de experiências e, sobretudo, ampliação de suas competências profissionais, o 

que resulta, diretamente, na complementação de um dos atributos do seu construto pessoal – 

como ser humano, como indivíduo inconcluso que é.   

A este respeito, Pimenta; Ghedin (2005, p.199) defendem: 

 

 

A formação do professor será sempre uma auto-interrogação porque as 

possibilidades nunca se esgotam. O professor nunca estará acabado, nunca 
dominará plenamente seu percurso. E por isso a formação nos coloca em 

confronto com nós mesmos, com o possível humano existente em nós. Espera-

se que o professor, ao olhar-se no espelho, depare com alteridade mais radical. 
 

 

 

A temática da formação continuada estende-se, assim, ao espaço de atuação dos 

professores e às possibilidades de reflexão, análise e (re)construção das atividades docentes 

tomando como aporte a realidade em que os fatos acontecem e se definem as vivências dos 

sujeitos envolvidos. Garcia (1999), numa consideração sobre esse enfoque, diz que se torna 

difícil compreender uma formação continuada de professores que não tenha como fundamento a 

experiência cotidiana desses profissionais, as análises e considerações de suas práticas. 

Esse ponto nos chama especial atenção, porque conforme enfocamos anteriormente, os 

cursos de capacitação que alguns colaboradores desse estudo participaram, tinham um discurso 

amplo, baseado nos preceitos inclusivos, refletiam o aspecto legal da inclusão e etc. Porém, a 

principal queixa, fica restrita ao caráter descontextualizado de tais cursos. Com exceção das 

„oficinas de libras‟ e do curso „Confecção de material para aluno com deficiência visual‟, 

elogiados pelo caráter prático, os demais, segundo os professores, se mostravam com muita 

informação, sendo o tempo pouco para desenvolver uma reflexão intensa e madura, que fugisse 
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do imediatismo. Talvez esse, deva ser mais um critério a considerar. Na ânsia de fazer acontecer, 

a preocupação acaba se voltando para a quantidade de cursos a ser feitos, que abarquem o maior 

número possível de informações sobre todas as síndromes, deficiências e condutas típicas, 

resultando numa coleção de certificados que pouco diz.  

Sobre isso, concordamos com Mendes (2006) quando critica algumas iniciativas da 

Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação, principalmente o 

investimento em programas de educação inclusiva elaborados como “pacotes fechados”, nos 

quais há uma padronização do processo, desconsiderando os contextos locais presentes nos 

sistemas estaduais e municipais, resultando em falhas ao serem implementados.  

Na busca da formação do conhecimento, acreditando que o encontrarão em uma gaveta, 

compactado, a espera de ser aberto, muitos docentes esquecem a contribuição de cada aluno 

nesse processo. Morés; Oliveira; Cruz; Dutra e Gama (2004), afirmam que no momento em que a 

problematização for o elo entre docente e discente, ambos podem juntos, construir formas de 

ensinar e aprender, sem levar em consideração a hierarquia de quem ensina a quem. A partir 

disso, é possível ter uma “reciprocidade coletiva, onde o conhecer torna-se concreto, visível e 

verdadeiro” (op. cit. p. 75). 

 

 
Eu acho que a própria convivência da gente com esses alunos é uma forma já de 

acabar com esse despreparo, porque as vezes por mais que o professor não 

receba cursos, mas, só em ele conviver com aquele aluno, ele sabe, ele vai 
aprender a lidar com ele e a lidar com os novos né que virão. É ali observando, 

trocando (PCM/Sub01/S03). 

 

 

Nessa perspectiva, não basta os docentes internalizarem novos conceitos, legislações, 

epistemologias relacionados a educação inclusiva se tal aporte não lhe traz um significado e 

importância pessoal. Isso nos sugere a necessidade de se pensar então a formação de um 

educador que seja reflexivo. Não se pode pensar nessa direção sem invocar as contribuições de 

Schon (2000). O autor apresenta dois modelos de formação de profissionais que nos serve para se 

pensar a formação docente: o primeiro, baseado na racionalidade técnica, no qual a teoria adquire 

importância singular, vindo em primeiro lugar. O docente limita-se a reproduzir técnicas, 

aplicando-as na prática escolar. Há uma negligencia da reflexão.  
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A formação baseada nessa racionalidade consiste na solução de problemas mediante a 

aplicação de um conhecimento teórico e técnico, previamente disponível. Contreras (2003), 

afirma que a ênfase nessa racionalidade, supõe a aplicação de técnicas e procedimentos que se 

justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos ou resultados desejados. Desse modo, 

essa concepção de atuação revela um profissional com suas incapacidades para resolver e tratar 

os imprevistos que não sejam interpretados como processos de decisão e atuação de acordo com o 

sistema de raciocínio e de resultados previstos.  

 

 
 

Com efeito, a racionalidade técnica impõe, pela própria natureza da produção 

do conhecimento, uma relação de subordinação dos níveis mais aplicados e 

próximos da prática aos níveis mais abstractos de produção do conhecimento, 
ao mesmo tempo que prepara as condições para o isolamento dos profissionais 

e a sua confrontação corporativa (GÓMEZ, 1991b, p. 375, apud CONTRERAS, 

2003, p. 61). 

 

 

Numa leitura dessa temática, Nóvoa (1992) assinala que a ênfase na racionalidade técnica 

pode separar o eu pessoal do eu profissional, já que a valorização gira em torno do rigor 

científico e acrescenta que “[...] mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de 

conhecimentos, a formação de professores é o momento-chave da socialização e da configuração 

profissional” (p. 18). Corroborando com essa idéia, ressaltamos que sabemos da importância de 

técnicas e teorias científicas em uma formação que se disponha inclusiva, porém, sua excessiva 

prescrição pressupõe fins fixos e bem definidos, o que não corresponde a realidade da sala de 

aula que prima pela diversidade.  

Dessa forma, a formação docente não se constrói somente por acúmulo de cursos ou 

técnicas, mas também através de um trabalho que esteja centrado na figura do docente e na sua 

experiência, o que é essencial nos períodos de crises e mudanças (NÓVOA, 1992). Lembramos 

que abordar a temática da educação inclusiva pressupõe a vivência desse momento pelos 

educadores, no qual o sentimento de falta de domínio no contexto de atuação revela o 

requerimento de um tempo para “acomodar as inovações e as mudanças” (op. cit. p. 26). 

Assim, é preciso pensar uma formação docente inclusiva que promova docentes 

reflexivos, que se sintam responsáveis por seu próprio desenvolvimento profissional. Nesse 

sentido, há que pensarmos sobre o segundo modelo proposto por Schön (2000), o da 
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racionalidade prática. Uma formação nesses moldes representa a tentativa de abordar as situações 

relacionadas às problemáticas da sala de aula em que técnicas e regras não dão conta de 

solucionar. Logo,  

 

 

[...] representa uma tentativa de superar a relação linear e mecânica, entre o 
conhecimento cientifico e a prática escolar. Nessa perspectiva parte-se da 

análise da prática dos professores, tentando compreender como utilizam o 

conhecimento científico, como enfrentam as situações complexas, singulares, 
imediatistas, conflituosas da sala de aula (CALDEIRA; AZZI, 2006, p.104-

105). 

 

 

 

Nesse sentido, a prática docente reflexiva constitui-se numa perspectiva crítica de 

superação da relação linear, hierárquica e mecânica entre o conhecimento científico e a prática na 

sala de aula. Para tanto, o modelo de formação do professor reflexivo parte da análise das práticas 

dos professores quando enfrentam problemas complexos da vida escolar, na tentativa de 

compreender o modo como utilizam os conhecimentos científicos, recriando e inventando 

procedimentos e recursos, como deliberam ações, produzidas em espaços de diálogos reflexivos 

com as práticas. 

Isto posto, pela postulação do profissional reflexivo, a prática ganha uma nova 

consideração. Ela passa a ser centralizadora do currículo, assumindo-se enquanto espaço/tempo 

da aprendizagem e de construção do pensamento prático do professor. É a prática que provoca o 

desenvolvimento das competências, atitudes, capacidades assentados na reflexão-na-ação, e na 

reflexão sobre a reflexão-na ação.  

Desta forma a prática deixa de ser um lugar de aplicação dos conhecimentos acadêmicos, 

passando a ser um espaço dialético, dialógico, propulsor de investigação, de produção de saberes. 

Nesses espaços tempos das práticas, o profissional reflexivo produz numa perspectiva 

idiossincrática o seu próprio conhecimento profissional, o qual incorpora o científico, mas 

transcende-o, pois, reflete o seu cotidiano escolar construindo um mosaico consciente, ativo e 

interativo, dinâmico, vivo, de categorias intelectuais – conceitos, teorias, crenças, dados, 

procedimentos, técnicas, deliberações – configuradores dos seus saberes/fazeres. A epistemologia 



              194 

 

 

da prática reflexiva é construída pelo posicionamento do professor num caráter reflexivo, 

investigativo.  

Garcia (1997) afirma que para os professores desenvolverem a postura reflexiva é 

necessário todo um conjunto de destrezas, habilidades muito mais cognitivas e metacognitivas do 

que as de conduta, com vistas a concretização do modelo de racionalidade reflexiva da prática. 

Dentre algumas, destacamos as empíricas e as analíticas, no sentido de diagnosticar a prática, 

compilar dados e analisá-los e a partir deles construir uma teoria; as avaliativas e as estratégicas 

referentes ao processo de valoração, emissão de juízos sobre as conseqüências educativas, e ao 

processo de construção de estratégias de ação face à prática; além da facilidade de comunicar e 

partilhar suas idéias com outros colegas, desencadeando uma discussão coletiva sobre os saberes 

e fazeres constituídos do exercício da reflexividade. 

Partindo desse pressuposto, enfatizamos a necessidade do trabalho em equipe de 

professores em espaços coletivos de reflexão sobre suas práticas, nas palavras de Schön (2000), 

denominados como espaços de reflexividade coletiva, por acreditar que esses espaços 

proporcionam um pensar sistemático acerca dos fenômenos emergentes do cotidiano escolar que 

muitas vezes imobiliza os fazeres dos professores, assumindo, portanto, em coletividade, uma 

dimensão participativa, flexível, ativa e investigadora.  

Segundo Schön (2000), o processo de reflexão-na-ação é um indicador para a elaboração 

de uma epistemologia da prática, pois é um tipo de experimentação. A experimentação nesse 

sentido contraria a racionalidade da experimentação da pesquisa científica por estarmos falando 

de um contexto prático. A lógica da inferência experimental da reflexão-na-ação parte do 

pressuposto de que a prática é complexa, fugidia, viva, imprevisível, difícil de ser controlada, 

predeterminada. Nesse sentido, experimentar é agir para ver o que deriva da ação. Para o autor há 

formas de ação que fazemos para produzir uma mudança desejada, por exemplo, quando 

exploramos o meio sem previsões ou expectativas é a experimentação exploratória; outra forma é 

quando agimos com uma finalidade em mente. É a que Schön denomina de experimentação para 

testes das ações; a Experimentação de hipóteses define-se quando a partir de hipóteses 

previamente definidas são articuladas ações que venham a confirmar ou não - confirmar sua 

veracidade.  

Dessa forma, quando o profissional reflete-na-ação, focalizando sua atenção no fenômeno, 

faz vir à tona todo o repertório de suas compreensões intuitivas, agindo, experimentando 
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exploratoriamente, testando suas ações e hipóteses (SCHON, 2000). O profissional expressa não 

uma objetividade e distanciamento do fenômeno, como reza a racionalidade técnica científica, 

mas encontra-se inteiramente imerso no processo da prática complexa.  

Aprofundando um pouco mais o assunto, tanto Giroux (1990, 1991, apud CONTRERAS, 

2003), quanto Caldeira e Azzi (2006) nos sugerem ir além da reflexão proposta por Schön, por 

considerarem que essa forma de explicar a relação teoria e prática é fecunda, porém insuficiente 

para pensar a formação docente que vise de fato uma mudança. Desse modo, defendem uma 

concepção de professor como profissional intelectual crítico, capaz, por um lado, de identificar os 

determinantes sociais mais amplos que condicionam sua prática docente, e, por outro lado, como 

sujeito histórico do processo ensino-aprendizagem, de criticar e transformar o cotidiano escolar. 

Contreras esclarece a diferença em relação ao posicionamento anterior sobre a reflexão: 

 

 

 

[...] é que a reflexão crítica não se refere exclusivamente àquele tipo de 
meditação que os docentes podem fazer sobre as suas práticas e incertezas que 

estas lhes suscitam, mas também pressupõe, além do mais, “uma forma de 

crítica” (Kemmis, 1987, p. 75) que lhes permita analisar e questionar as 

estruturas institucionais em que trabalham [...] a reflexão amplia o seu alcance, 
incluindo os efeitos que estas estruturas exercem sobre a forma como os 

professores analisam e pensam a própria prática, assim como o sentido social e 

político a que obedecem (CONTRERAS, 2003, p. 113). 

 

 

 Nesse contexto, a formação docente que vise um indivíduo com capacidade para refletir 

criticamente, pressupõe explorar a natureza social e histórica presentificada nas relações entre as 

pessoas e suas formas de agir diante dos problemas. O professor crítico deve ser alguém que tenta 

revelar o “oculto, por desenraizar a origem histórica e social do que se nos apresenta como 

„natural‟, por conseguir captar e mostrar os processos pelos quais a prática do ensino fica presa 

em pretensões, relações e experiências de duvidoso valor educativo” (op. cit. p. 129). Tal 

posicionamento implica integrar-se num processo de mudança que busca primeiro interpretar 

quais os seus valores, como uma forma de tomar consciência de si. É preciso então, antes de fazer 

a reflexão, problematizá-la, para que possa dotá-la de um compromisso político e preocupar-se 

com a natureza do conhecimento a ser apropriado pelo aluno. Não basta interpretar e explicar a 

realidade que ronda a docência é preciso intervir nela, reduzindo a distância entre teoria e prática. 
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Refletir sobre a formação docente que contribua para o fazer docente inclusivo, não se 

revela uma tarefa fácil. Acreditamos que tanto a reflexão sobre a reflexão-na-ação, quanto o 

professor intelectual crítico, contribuem para se pensar numa formação que valoriza o construir 

coletivo, no qual fórmula pronta não cabe. Se considerarmos tais teorias como complementares e 

não contrárias, é possível encarar o docente como “[...] um profissional que exerce um trabalho 

intelectual, cuja prática reflexiva, permite a compreensão do universo de seu trabalho [...]” 

(PARIZZI; REALI, 2002, p. 72). Nessa perspectiva os atos de pensar/repensar, fazer/desfazer 

cotidianamente na sala de aula, não podem ser vistos como mais uma dificuldade, mas sim como 

possibilidades de um trabalho que ainda está em construção e que demanda muitos acertos e 

erros.  

Percebemos que os estudiosos da temática formação de professores, demonstram uma 

tentativa de ultrapassar cada vez mais as limitações que vão sendo apresentadas, advindas da 

complexa atividade que é a docência. Não é possível encontrar um modelo de formação para cada 

problema apresentado e acreditamos que as contribuições se dão exatamente por não ter um 

referencial único, o que possibilita construir visões entre as várias concepções. Trata-se, portanto, 

de uma procura progressiva. Pensando desta forma, é possível construir referentes para atuar 

numa sala de aula inclusiva.   
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RETOMANDO PERCURSOS E SUGERINDO DIREÇÕES 

 

 

 

 

 

 

Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 

apelo do Não. 

 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 

 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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A demanda por uma escola plural se faz cada vez mais recorrente em nossa sociedade. As 

exigências se encontram vinculadas ao cotidiano, circulando na mídia, nos documentos legais, 

nos eventos – congressos, encontros, seminários – e até mesmo nas conversas descomprometidas 

de vizinhos. A idéia de uma escola que se volte para as singularidades de todos os alunos 

pressupõe a valorização na composição da diferença e o compartilhar na diversidade. Nesse 

sentido, o estabelecimento da educação inclusiva é percebido cada vez mais como uma questão 

de direitos humanos ao propor acolher os alunos que se encontram excluídos do sistema 

educacional regular, partindo do pressuposto de que não mais se justifica isolar alguém tanto do 

ensino como de qualquer outra ocasião por suas especificidades denotarem diferença. 

Foi sobre essa temática que nos debruçamos nos últimos dois anos. É chegado o momento 

de fazermos uma síntese do caminho percorrido pelo trabalho e sugerir algumas considerações 

sobre a reflexão feita. Partindo desse princípio é importante retomarmos o objeto investigado: 

Representação social sobre educação inclusiva por professores de Cruzeiro do Sul-Acre. 

Investigar a temática „educação inclusiva‟ tendo como aporte teórico a Teoria das Representações 

Sociais (TRS) revela que se trata de um objeto simbólico que requer uma metodologia específica. 

Por essa razão, inicialmente utilizamos a técnica de associação livre de palavras (TALP), que 

sendo esta uma técnica projetiva, através de categorizações e frequências simples nos permitiu o 

levantamento dos campos semânticos e as primeiras aproximações às construções simbólicas dos 

participantes sobre o objeto. A partir da TALP, empregamos o procedimento de classificações 

múltiplas (PCM). A partir deste torna-se possível identificar e compreender as estruturas 

elementares que constituem uma representação social e as inter-relações entre seus elementos, 

uma vez que o pesquisador interfere minimamente na forma como o participante organiza sua 

classificação elencando as informações presentes no seu sistema de conceituação.  

O material produzido a partir do PCM nos proporcionou uma análise com dois 

instrumentos: a análise multidimensional e de conteúdo. A primeira evidenciou as facetas e a 

representação social de educação inclusiva. Assim, foi possível compreender as classificações 

realizadas, elucidando a distribuição e significado das palavras nas projeções gráficas dos mapas; 

a segunda, assegurou que a partir das justificativas dos docentes, fosse possível explorar os 

sentidos e significados além da palavra pura e simples, revelando o oculto, confirmando e/ou 

aprofundando o evidenciado na análise multidimensional. 
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Neste trabalho investigativo, dividimos os participantes em dois subgrupos. Os que 

possuem cursos de capacitação na área inclusiva – subgrupo 01 – e aqueles que não possuem essa 

formação – subgrupo 02 –. Desse modo, os campos semânticos do objeto investigado advindos 

dos dados obtidos na TALP, evidenciaram no primeiro subgrupo elementos possíveis de serem 

constitutivos de representações de educação inclusiva imbricada aos preceitos da integração 

escolar; em seguida apresentam o que consideram um professor inclusivo: ao mesmo tempo em 

que embasado na maneira tradicional de ensinar e aprender deve ser criativo e atual; por último, 

representam o aluno com necessidades educacionais especiais como alguém lento para aprender e 

que, por esse motivo, precisa de uma “educação compensatória” presentificada através de amor e 

dedicação.  

No segundo subgrupo os dados evidenciam elementos representacionais da prática 

inclusiva. Há uma busca para nomear, classificar, familiarizar-se com o fenômeno, por isso a 

reivindicação por cursos de capacitação. Assim, acreditam que conseguirão uma boa atuação na 

sala de aula. Enquanto tais cursos não chegam, manifestam aquilo que tem sido encontrado no 

cotidiano: a prática docente inclusiva se mostra como um desafio difícil e preocupante. Este 

subgrupo nos sugere o olhar do professor sobre o aluno incluído no ensino regular: Trata-se de 

uma criança carente que tem um histórico de exclusão. É preciso então, dedicar-se e esforçar-se 

para tornar a sala de aula o mais “igual” possível. Busca-se a homogeneização através de práticas 

contraditórias advindas de um discurso que ainda não fez a reflexão sobre os sentidos de 

diferença e igualdade. Levantamos nesse momento a hipótese de que seria isso talvez um reflexo 

da ausência dos cursos de capacitação deste subgrupo.  

Os dados provenientes da aplicação do PCM, confirmariam, esclareceriam ou negariam 

essas primeiras hipóteses.  

Na análise multidimensional do subgrupo 01, emerge um discurso circulante sobre 

educação inclusiva em que são enumeradas algumas características necessárias à sua efetivação. 

Sobressai nas falas docentes uma dimensão afetiva vinculada ao amor e dedicação. No entanto, 

no confronto com a prática eliminam tal discurso e reivindicam o que denominamos de super-

capacitação, ou seja, querem aprender a conviver com o aluno incluído, pois já participaram de 

cursos de formação inclusiva e nestes, apesar de algumas críticas elencadas, tiveram uma noção 

de recursos, metodologias ou mesmo formas de conduzir a prática inclusiva. Consideram isso 

insuficiente, por isso requerem uma capacitação que extrapole a profissão docente – psicólogo, 
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assistente social, médico... – Assim, acreditam que estariam „prontos‟ para atuar em uma sala de 

aula inclusiva. 

Este subgrupo apresenta elementos constitutivos de uma representação social de aluno 

com necessidades educacionais especiais como alguém anormal, inútil e lento, imersa em uma 

contradição: tais alunos são vistos pelo olhar docente como incapazes de aprender, mas ao 

mesmo tempo o discurso circulante sobre educação inclusiva aborda as capacidades de tais 

alunos, então afirmam que somente através da educação inclusiva podem ter „ganhos‟, entre eles, 

aprender. 

Nomeiam educação inclusiva como um ato de amor e como uma possibilidade de 

integração, socialização e participação social. A justificativa pela menção ao amor se dá porque 

consideram a prática inclusiva como um desafio de difícil concretude, devido a lentidão do aluno 

para aprender. Além disso, mencionam que através da educação inclusiva, o aluno incluído terá a 

oportunidade de interagir com os outros a sua volta. Assim, convivendo com os „normais‟, se 

tornará de fato aquilo que já é de direito: um cidadão. Observamos assim, a construção de um 

campo representacional ancorado no imbricamento dos preceitos da integração escolar com os da 

educação inclusiva, como pertencentes a esta última e objetivada na imagem e presença física do 

aluno com necessidades educacionais especiais visto como desviante do padrão de normalidade 

ditado socialmente.  

O segundo subgrupo elenca como necessário a condução de uma prática inclusiva 

elementos formativos, profissionais e afetivos. Desse modo, a educação inclusiva exigiria do 

docente uma dimensão técnica e outra afetiva. Nesse sentido, solicita uma formação que 

componha um pacote. Neste, deve conter orientações de como atuar numa sala de aula inclusiva e 

com alunos incluídos, por isso é importante dicas de metodologias, recursos e atividades. Nessa 

direção, o docente considera-se limitado frente às necessárias transformações de suas atitudes e 

práticas. 

A exemplo do primeiro subgrupo, evidenciam-se elementos constitutivos de uma 

representação social de aluno com necessidades educacionais especiais como diferente, anormal, 

lento e excluído, que precisa ser tratado com igualdade na sala de aula. Desse modo, os docentes 

negam a diferença de tais alunos e propagam um discurso voltado para a homogeneidade da sala 

de aula. Negando a diferença/deficiência do aluno incluído torna-se possível uma equiparação de 

todos. Reproduzem isso, ainda que não acreditem e que sejam traídos pela prática. 
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Este subgrupo nomeia educação inclusiva como uma educação de todos e assim como o 

primeiro, a veem como uma possibilidade de integração, socialização e participação social. As 

falas evidenciam que quando se referem a „todos os alunos‟, na verdade se voltam apenas para o 

aluno com necessidades educacionais especiais. Além disso, consideram que o aluno incluído 

tem a oportunidade de ser normalizado, desde que possa interagir com os „normais‟. Ao 

nomearem educação inclusiva, notamos – também neste subgrupo – a construção de um campo 

representacional desta, ancorado em um amálgama de preceitos inclusivos e da integração 

escolar, objetivado na imagem do aluno diferente, anormal, incluído na sala de aula do ensino 

regular.  

A análise multidimensional nos permitiu perceber que as representações sociais que os 

docentes participantes desse estudo têm sobre educação inclusiva e aluno incluído refletem 

diretamente em suas práticas cotidianas. Ao notar o aluno com necessidades educacionais 

especiais como alguém inútil e inábil para a aprendizagem, o professor o trata como tal e o foco 

de sua atuação acaba se voltando para as limitações desse aluno e não para suas possibilidades. 

De igual modo, ao representarem educação inclusiva como um amálgama entre preceitos desta e 

da integração escolar, estabelecem um discurso voltado para os ganhos e possibilidades que o 

aluno incluído passa a ter. Porém, quando a reflexão é direcionada para o cotidiano com esse 

aluno, a realidade se revela envolvida por dificuldades, resultando como desafio a concretude 

daquilo que discursam. 

Um dos objetivos do início desse trabalho investigativo era verificar se haveria diferenças 

ou semelhanças na construção de um campo representacional de educação inclusiva para os 

participantes divididos em dois subgrupos – um com curso de formação inclusiva e outro sem a 

mencionada formação. Observamos que independente da formação, os subgrupos constroem 

representações sociais de educação inclusiva e aluno incluído a partir dos mesmos pressupostos. 

As distinções entre ambos se mostram irrelevantes. Isso nos aponta que os cursos de capacitação 

que o subgrupo 01 participou/participa precisam ser revistos. 

 A partir das constatações advindas da análise multidimensional, decidimos, na análise de 

conteúdo não mais dividir os participantes por subgrupos, mas sim, verificarmos as falas, 

sentidos e significados que o grupo de um modo geral atribuía à educação inclusiva. Assim, foi 

possível identificar quatro categorias de análise: „conceitos discordantes‟, „concepção de 

educação inclusiva‟, „dimensão do fazer docente inclusivo‟ e por último, „dificuldades e 
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resistências para realizar a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular‟. 

Nesse momento, percebemos que nosso estudo de representação social sobre educação 

inclusiva foi interpelado por outro elemento: a representação social sobre aluno com necessidades 

educacionais especiais. Os docentes sempre que se referiam a educação inclusiva, focavam o 

aluno incluído. Havia a constatação da necessidade de enveredarmos em suas falas com o intuito 

de identificarmos qual a relação desse elemento para a construção de representação social sobre 

educação inclusiva.  

   A reflexão sobre os conceitos discordantes igualdade/diferença, normal/anormal, 

inclusão/exclusão possibilitou enveredarmos em uma discussão sobre a alteridade e a 

temporalidade do outro. Abordamos a necessidade de ressignificarmos o olhar sobre o aluno com 

necessidades educacionais especiais, na tentativa de instaurar possibilidades em nossas práxis, 

resgatando, a dimensão do outro diferente, respeitando e considerando sua irredutibilidade. 

Presumimos que para olhar o outro em perspectiva diferente, faz-se necessário repensar-se, 

desentender-se de si mesmo, desfamiliarizar-se de conceitos arraigados, libertar-se do previsível, 

enfim, reconhecer a perplexidade da dilatação entre as temporalidades. 

 Para Skliar (2003), perplexidade que permite desnudar os projetos arrogantes do tempo 

previsto como ordem, coerência, precisão, possibilitando enxergar o outro a partir da 

temporalidade disjuntiva, na qual o outro passa a ser visto em um tempo que é seu, em que suas 

histórias, narrativas e sua própria percepção de ser o outro não atende de modo submisso ao que 

queremos às nossas determinações cronológicas do nosso tempo.  

 Consideramos que a dificuldade no estabelecimento de uma relação que tenha como base 

a temporalidade disjuntiva, entre os docentes colaboradores desse estudo e os alunos com 

necessidades educacionais especiais incluídos no ensino regular, se deve ao fato desses últimos 

serem vistos pelos primeiros como diferentes, desviantes do padrão de normalidade ditado 

socialmente. A presença da diferença materializada na figura de tal aluno, incomoda, gera 

desconforto, pois lembra o docente de suas próprias limitações, o que se configura como algo 

extremamente sofrível. O incomum quando destoa do estabelecido possibilita a construção de 

estigmas que por tratar-se de uma marca, rotula o aluno como possuidor de um atributo 

depreciativo à sociedade, sentenciando-o em sua diferença, mantendo-o numa posição de 

inferioridade. 
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 A invocação da diferença causa inquietações frente ao espelho da normalidade. O docente 

busca na heterogeneidade da sala de aula, a tranqüilidade nas interações e relações estabelecidas, 

mas encontra a diferença presentificada no aluno com necessidades educacionais especiais. Tal 

fato gera desconforto e desequilíbrio; a tranqüilidade dá lugar a angústias. Sentem então, a 

necessidade de travestir essa diferença e o fazem olhando o aluno com a lupa da igualdade. 

Afirmando a igualdade de todos, elimina-se „enganosamente‟ suas diferenças. A máscara não se 

sustenta quando se iniciam as queixas sobre a ausência ou lentidão do aluno para a aprendizagem 

e a ênfase de que ele se encontra „fora de lugar‟ – a escola especial é enfocada como o lugar de 

onde veio e para onde deveria voltar – evidencia-se nos depoimentos. 

 A inabilidade para a aprendizagem e inutilidade do aluno com necessidades educacionais 

especiais é enfatizada pelo docente que toma por base o critério do aluno ideal – aquele em que 

são previsíveis suas facilidades e/ou dificuldades frente ao ensinar e aprender. Nesse movimento 

emerge um sentimento de rejeição ao novo trazido pela perspectiva da educação inclusiva. 

Porém, a imposição legal e social inerente a esse paradigma, não dá margem para o docente se 

furtar a sua participação no processo. Por isso, se cobra e sente que precisa aceitar, mesmo que 

isso contrarie suas crenças. 

 A descrença nas possibilidades do alunado nos fez pensar sobre as novas idéias 

divulgadas nos mais variados espaços, sobre diversidade e valorização das diferenças, discursos 

esses advindos da perspectiva inclusiva amplamente disseminado nas escolas regulares do 

município pesquisado. Por que tais discursos não se instituíam na prática? Para responder esse 

questionamento buscamos auxílio na teoria das representações sociais. Constatamos que os 

docentes representam o aluno com necessidades educacionais especiais como alguém anormal, 

diferente, não racional, incapaz e inútil. Isso se encontra ancorado e objetivado nos sentidos e 

imagens atribuídos à deficiência. O termo adquire a conotação de ausência, castração, desvio. 

Esses sentidos constituídos ao longo dos anos amalgamados no entendimento de que esse aluno 

remete a doenças e impossibilidades, foram gerando o campo representacional à sua volta. Isso se 

encontra firmemente materializado, indo de encontro e chocando-se com os novos discursos 

propalados pela educação inclusiva, dificultando a transposição desses para a prática.   

 Observamos que esses discursos dão embasamento para a concepção de educação 

inclusiva – segunda categoria advinda da análise de conteúdo – evidenciada pelo grupo 

participante. Sendo o ensino inclusivo voltado para a prática da inclusão de todos no ensino 
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regular, pressupõe-se a escola como um dos espaços de ação e transformação o que requer, entre 

outras, mudanças nos processos de gestão e formação docente. Abordamos que isso não se 

concretiza somente através de políticas educacionais e sociais, mas é preciso também uma 

vontade pessoal de „querer‟ e „aceitar‟. Notamos que embora os docentes resistam a essa 

disponibilidade interna (Mantoan, 2003), vão aos poucos internalizando os preceitos inclusivos 

através dos cursos de capacitação que alguns freqüentam ou mesmo nas conversas, estudos 

isolados, enfim, na convivência com o fenômeno. 

 Nessa direção a educação inclusiva é entendida como sendo o espaço que propicia: inserir 

o aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular; possibilidade de integração, 

socialização e participação social; e por fim, uma tarefa de amor. Percebemos nessas concepções 

um imbricamento já apontado nas análises da TALP e confirmado nas análises multidimensional 

– de conceitos da integração escolar e da educação inclusiva. 

 Sinteticamente, podemos dizer que a integração escolar se resume a inserção condicional 

do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular, na qual a escola não sofre 

alterações de cunho adaptativo a esse aluno. O inverso prevalece, o aluno é que deve adaptar-se 

às condições da classe regular e tentar superar as barreiras que nela existem; a educação 

inclusiva, conforme já enfocado pode ser resumidamente entendida como uma questão de direitos 

humanos, concretizada através da inclusão de todos os alunos ao ensino regular e para a qual a 

escola deve se adaptar às necessidades destes e contribuir para que tenham acesso a oportunidade 

de prepararem-se para a vida em comunidade, “independente de seu talento, deficiência, origem 

socioeconômica ou cultural” (STAIMBACK e STAIMBACK, 1999, p.21). 

 Nesse contexto, averiguamos que no momento que educação inclusiva é comparada à 

integração escolar, vai adquirindo características desta, passando por um processo de 

reajustamento, deixando de ser estrangeira, sendo nominada, enquadrada em arquétipos já 

existentes como referência. Quando “encaixada”, os docentes apropriam-se do novo, trazendo o 

estranho a familiaridade, sendo esse, na construção de representações sociais, o exercício da 

ancoragem. Desse modo, constatamos e ratificamos a hipótese inicialmente levantada: os 

docentes participantes desse estudo, ancoram educação inclusiva no amálgama entre conceitos 

desta e da integração escolar. 

  Ao transformarem o desconhecido no conhecido, há uma ampliação do sistema 

conceitual docente que então materializa o simbólico, criando uma realidade para o que antes era 
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apenas conceito. Sendo esse o outro mecanismo na construção das representações sociais – o 

processo de objetivação – que consiste em transformar conceito em imagem. Nesse sentido, 

verificamos que os docentes sempre que abordam a temática educação inclusiva, o fazem se 

referindo ao aluno com necessidades educacionais especiais, principalmente quando conceituam 

o fenômeno. A enumeração de queixas em se relacionar profissional e pessoalmente com alguém 

que dizem não aprender ou aprender lentamente, por ser anormal, deficiente, diferente, nos fez 

perceber que esses docentes materializam educação inclusiva na imagem e presença física do 

aluno com necessidades educacionais especiais incluído no ensino regular. 

 A partir disso, é possível afirmar que o campo representacional instituído em torno do 

aluno com necessidades educacionais especiais como alguém inútil, anormal, diferente, não 

racional e inábil para a aprendizagem, está diretamente associado aos elementos constitutivos da 

representação social de educação inclusiva evidenciada pelos participantes. Sendo a deficiência 

vista como diferença e ausência de normalidade, está há muito tempo presente no imaginário e 

tem seus sentidos  e práticas já estabelecidos. Por isso, o grupo faz uso do já materializado para 

explicar, conviver e se relacionar com o novo, tornando-o familiar. Essa, de acordo com 

Moscovici (2003), é a função primeira das representações sociais.  

 A terceira e a quarta categoria, advindas da análise de conteúdo, respectivamente, 

dimensão do fazer docente inclusivo e Dificuldades e resistência para realizar a inclusão do 

aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular, configuraram a última parte 

da análise dos dados. Por compreendermos haver uma proximidade, já que ambas estão voltadas 

para a prática docente inclusiva, optamos por juntá-las no momento da análise. 

 Na concepção inclusiva, o fazer docente se volta para um aprender e um ensinar 

diversificados, sendo da responsabilidade docente oferecer um mesmo conhecimento para todos 

de forma variada, para que juntos sejam impelidos à participação. O desafio da educação 

inclusiva se mostra então presentificado no cotidiano do ensino regular dos participantes desse 

estudo, lembrando-os de que não basta discursar sobre as vantagens e benefícios desse 

paradigma, é necessário colocá-lo em prática. Com esse intuito, o docente recorre às 

características pessoais como forma de superar as dificuldades carreadas ao processo. Nessa 

direção o „tem que ter‟ remete a uma ampliação de características docentes que embora inerentes 

a profissão, de acordo com os participantes, precisam se destacar mais quando se trata de 

educação inclusiva. Logo, „tem que ter‟ sempre mais respeito, amor, dedicação, aceitação, 
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paciência e compromisso, do que seria necessário em uma sala de aula regular que não tivesse 

alunos com necessidades educacionais especiais incluídos. 

 Nesse contexto de autoexigências o docente coloca em dúvida sua própria capacidade 

profissional, pois considera que sua função de transmissor de conteúdos é anulada, uma vez que o 

aluno incluído não corresponde às expectativas de aprendizagem por ser alguém que não aprende 

ou aprende lentamente. Analisamos que isso emerge muito fortemente nas falas. O docente 

habituado a sua concepção da sala de aula regular ser composta pelo tipo de „aluno ideal‟, fica tão 

chocado com a presença da diferença que então generaliza e todos os alunos incluídos são 

colocados e enquadrados na „caixa da lentidão‟, esquecem, por exemplo, de falar daqueles que 

tem altas habilidades ou dos superdotados. Simplesmente nem mencionam. Isso se dá, porque 

esses docentes estão imersos em uma prática cultural que percebe a diferença como anormalidade 

e quando isso diz respeito ao aluno incluído, limitá-los a impossibilidade de aprendizagem, torna-

se uma forma de descrença nesse aluno e na educação inclusiva. 

 As queixas docente vão se somando a essa descrença: ausências como de infraestrutura, 

apoio familiar, ações governamentais, além de salas de aula lotadas, lentidão do aluno e um 

enfatizado despreparo advindo da falta ou oferecimento limitado de cursos de capacitação na área 

inclusiva. A partir disso, os participantes evidenciam uma resistência em aceitar a mudança de 

suas práticas e tentam adiar o processo.  

 Constatamos então, que a representação social sobre aluno com necessidades educacionais 

especiais como alguém inútil e impossibilitado de aprender se choca com a proposta da educação 

inclusiva de valorização das diferenças. Há então a instituição de uma intranquilidade, pois tudo 

o que se tinha como seguro e certo desmorona, emergindo a resistência. Para explicação disso 

buscamos embasamento em Bauer (1994), quando elucida uma das funções das representações 

sociais, a resistência. O autor afirma que na tentativa de se proteger do novo, que ameaça a 

identidade do grupo, há o estabelecimento de uma resistência como forma de resguardar, 

legitimar e “realimentar o contexto de produção do conhecimento” (p. 235).  

 A partir disso, é possível dizer que o grupo, participante desse estudo, resiste às mudanças 

propostas pela educação inclusiva como forma de manter a unidade, evitando rupturas em sua 

identidade, por isso evidenciam as dificuldades de sair de um paradigma confortável e seguro 

para outro que inicialmente desestabiliza e não se tem a certeza de quando voltará a segurança na 

condução do fazer.  
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 Esses docentes estão atuando no ensino regular com a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais e sentem a necessidade de conduzir o processo, por isso 

reivindicam uma capacitação especializada. Apesar de alguns participarem de cursos oferecidos 

pelos governo estadual e federal, denunciam a inconsistência e pouca contribuição de tais cursos 

para o cotidiano inclusivo.  

 Com base nesses achados, desenvolvemos uma reflexão sobre a formação docente. 

Partimos do pressuposto de que as falas manifestam um desejo de „aprender para o fazer‟. O 

docente solicita uma formação que o habilite a atuar e conviver com o aluno incluído. Notamos a 

busca por um conhecimento „engavetado‟ que possa ser devidamente apropriado para cada 

situação que fuja da „rotina comum‟ de uma sala de aula. Desse modo, os participantes, parecem 

desconsiderar que o docente se constitui como tal ao longo de um processo, não existe “receita 

pronta” que o torne de imediato um docente inclusivo. Tanto nos mapas quanto nas justificativas, 

os docentes apresentam a necessidade de uma capacitação basicamente técnica, na qual 

aprenderiam diferentes formas de trabalhar e interagir com o aluno. 

 Observamos que os cursos de capacitação inclusiva que alguns docentes 

participaram/participam são o que Mendes (2002) chama de „pacotes fechados‟. Todos 

apresentam um discurso amplo em que refletem os preceitos inclusivos, porém, na prática se 

mostram descontextualizados, não tem como fundamento as experiências, análises e 

considerações dos principais interessados – os docentes – o que denota o caráter quantitativo das 

políticas voltadas à educação inclusiva no município em questão. Torna-se importante ofertar 

mais e mais cursos para que o docente se sinta amparado e seguro, no entanto, nosso estudo 

evidencia que esses cursos não correspondem às expectativas docentes.  

 A ênfase que os participantes atribuem à capacitação inclusiva – tanto os que já fizeram 

quanto os que ainda não participaram – é resultado de uma formação inicial que até hoje, na 

mencionada cidade, não tem a preocupação de estabelecer na ambiência acadêmica uma 

discussão sobre as transformações educacionais inerentes à esta dimensão do ensino. A análise da 

estrutura curricular do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Acre – Campus de 

Cruzeiro do Sul, confirma essa afirmação. A lacuna sobre a atenção a diversidade em um curso 

de formação docente, se configura na atualidade como um empecilho a concretização de docentes 

inclusivos. 
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 Nesse contexto, analisamos que os modelos de formação que consideram a prática 

reflexiva crítica, podem contribuir na construção de espaços que proporcionem um pensar 

sistemático, reflexivo e coletivo, permitindo ao docente ir além da “receita pronta”, conduzindo-o 

a interpretar, explicar e intervir na realidade a sua volta. Desse modo, é possível uma construção 

coletiva de saberes e fazeres inclusivos, sendo o docente o principal condutor de suas 

descobertas. 

 Diante do exposto sugerimos algumas mudanças para se pensar na efetivação da educação 

inclusiva, implantando alterações na formação inicial, formação continuada e nas estruturas 

curriculares do município e do estado em que estão imersos os participantes desse estudo. Nessa 

perspectiva, é possível pensar uma formação inicial que traga para o âmbito acadêmico 

problemas da realidade inclusiva, que possam ser alvo de debates, discussões, estudos. Não 

queremos dizer com isso que as disciplinas devem se voltar para um aprofundamento sobre 

educação inclusiva, mas que ofereçam uma visão inicial, sensibilizando os futuros docentes para 

a temática; os cursos de capacitação inclusiva, devem se voltar verdadeiramente para uma 

formação continuada pautada na relação teoria/prática. É importante a aproximação e relação 

entre a conclusão de um curso e início de outro, pois a fórmula dos „pacotes prontos‟ já 

evidenciou os limites dos resultados, além disso, devem partir das considerações docentes. Não é 

possível pensar um curso com a temática inclusiva, se este não leva em conta as reivindicações 

dos que estão imersos no processo. Por fim, consideramos que o foco nas estruturas curriculares, 

tanto do município quanto do estado, devem se voltar para uma discussão em que educação 

inclusiva realmente faça parte. São os professores do ensino fundamental que atualmente 

convivem com a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular 

do município de Cruzeiro do Sul, torna-se importante trazer para o seu cotidiano não apenas o 

aluno, mas as relações entre as disciplinas, as possibilidades de interações entre os pares, que 

favoreçam o amadurecimento e proposições na condução do cotidiano educacional inclusivo. 

 Consideramos que a criação de espaços voltados para a reflexão sobre as possibilidades 

do „diferente‟, possibilita mudança de postura, atitude, proporcionando abertura à composição da 

disponibilidade interna. 

 Nesse momento retomamos Skliar (2003) quando aborda a necessidade de olharmos o 

outro na perspectiva do tempo disjuntivo. Fazer isso é respeitá-lo acima de tudo em uma 

temporalidade que é só dele, sem obedecer a parâmetros pré-estabelecidos de acordo com o nosso 
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tempo. Tempo esse, que obedece a uma racionalidade de produtividade, de eficiência, de rapidez 

e de fluidez. E também permitir para si mesmo o seu tempo e o respeito a esse ritmo, desigual em 

todo ser humano, assumindo a incompletude que nos é inerente e que nos faz eternamente 

aprendizes. É partir das possibilidades que o outro traz, compreendendo como articula e constrói 

conhecimento, como aprende, como se configura sua modalidade de aprendizagem, como 

interage com o meio, no espaço de inter e intra-subjetividades, como se posiciona frente ao objeto 

a conhecer, como se posiciona frente ao sujeito ensinante, como trabalha enquanto sujeito 

epistêmico, que reconstruímos também, a nossa forma de sermos e compreendermos a docência.  

 Olhar o outro no tempo disjuntivo é desconstruir-se, ressignificar-se enquanto sujeito da 

mesmidade, é desorientar-se culturalmente, pois, perderemos as posições das localizações 

temporais fixas e determinadas, abrindo-nos a outras temporalidades, espacialidades e 

representações, além do que olhamos a partir do mesmo, do comum, do habitual. 

 Partindo desse pressuposto, percebemos uma inquietação por parte dos professores 

participantes dessa pesquisa, no sentido de buscarem atualizações didático-metodológicas, com 

intuito de se apropriarem do “engavetado”, como se fosse uma questão puramente técnica. 

Porém, não partem de uma reflexão mais aprofundada e complexa sobre os meandros subjetivos 

do conviver com esse outro, do olhar esse outro.  

 Percebemos que não tem receita pronta, mas precisamos investir de credibilidade as 

potencialidades do outro, por mínimas que pareçam aos nossos olhos. Não podemos aprisioná-las 

com base em pressupostos estabelecidos a partir da mesmidade. É um trabalho que vai tecendo-se 

e entretecendo a várias mãos, sem, contudo esquecer que os nós que surgem nessa tessitura, não 

podem imobilizar-nos.   

 É certo que a forma como nos é imposta a educação inclusiva, as condições que nos 

colocam, em termos de infraestrutura, em termos de capacitação, de despreparo em lidar com as 

famílias e, principalmente, com as questões pedagógicas implicadas no processo já nos chegam 

como nós aprisionadores de nossas tentativas de ação. Porém, vale o exercício da reflexividade 

coletiva crítica, na busca de novas alternativas.  

 Sabemos dos desafios, das questões não respondidas, dos casos não solucionados, dos 

deixados pelo caminho. Somos conscientes de muitos outros trabalhos que “estão sendo”; 

trabalhos construídos e tecidos em outros espaços-tempos, num complexo cotidiano.  
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 Sabemos das estratégias de exclusão como muito bem nos apontam Fabris e Lopes (2004) 

em que o estar junto passa a ser uma estratégia perversa para expulsão do outro, quando usamos, 

por exemplo, diagnósticos como verdades absolutas, afirmando quem pode, quem não pode, 

quem é normal, quem é anormal. Ou quando usamos eufemismos para amenizar as fronteiras da 

diferença, advindas da idéia de tolerância e benevolência.  

 Gostaríamos de terminar essa provocação apresentando não como uma saída, pois ela está 

em construção, mas como uma reflexão que deva acompanhar-nos nas tessituras dos cotidianos 

representados por cada um de nós. Vai de encontro à nossa tendência de fazer do outro o mesmo. 

É como diz Skliar (2003): há uma tentativa de uma educação como poiesis, isto é, como tempo de 

criatividade e de criação. Uma pedagogia da perplexidade, “[...] que provoque o pensamento, que 

retire do espaço e do tempo todo saber já disponível; que obrigue a recomeçar do zero, que faça 

da mesmidade um pensamento insuficiente para dizer, sentir, compreender o que aconteceu” 

(SKLIAR, 2003, p. 200). 

 Uma pedagogia que abra espacialidades e temporalidades para que o outro retorne 

sempre. Uma pedagogia da diversidade, que possa instalar-se no momento, sem se acomodar.  

Que não possa nomear nem definir esse outro que inquieta e desafia, mas lhe permita ter seus 

mistérios resguardados e a certeza de um povir expressivo. 
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APÊNDICE A  

PERFIL DOS PARTICIPANTES DA TALP 

 

 

 

Idade Gênero 

Feminino 

Gênero 

Masculino 

Total Percentagem 

21 aos 25 04 - 04 10,0 

26 aos 30 07 - 07 17,5 

31 aos 35 16 01 17 42,5 

36 aos 40 08 - 08 20,0 

41 aos 45 02 - 02 5,0 

46 aos 50 02 - 02 5,0 

Total 39 01 40 100,0 

 

Tabela 08 – Cruzamento das variáveis idade e gênero (TALP) – Subgrupo 01 

 

 

 

 

 

 

Idade Gênero 

Feminino 

Gênero 

Masculino 

Total Percentagem 

21 aos 25 - 01 01 5,0 

26 aos 30 03 - 03 15,0 

31 aos 35 05 - 05 25,0 

36 aos 40 03 01 04 20,0 

41 aos 45 02 01 03 15,0 

46 aos 50 03 - 03 15,0 

Acima de 50  01 - 01 5,0 

Total 17 03 20 100,0 

 

Tabela 09 – Cruzamento das variáveis idade e gênero (TALP) –  Subgrupo 02 
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Formação 

 

 

Subgrupo 01 

 

 

Subgrupo 02 

Nº de 

Professores Percentagem 

 

Nº de 

Professores 

 

 

Percentagem 

Magistério 3 7,5 - - 

Pedagogia incompleta 4 10,0 1 5,0 

 Pedagogia completa 23 57,5 13 65,0 

Outras licenciaturas 

incompletas 
1 2,5 4 20,0 

Outras licenciaturas completas 1 7,5 1 5,0 

Pedagogia e especialização 5 12,5 - - 

 Outras licenciaturas e 
especialização 

1 2,5 
 

1 
5,0 

 Total 40 100,0 20 100,0 

 

Tabela 10 – Descrição da variável licenciaturas cursadas/cursando da TALP –  Subgrupos 01 e 02 

 

 

 

 

 

 Subgrupo 01 

 

Subgrupo 02 

 

 

Tempo de 

prática 

Tempo prática docente 

inclusiva 
Total 

Tempo prática docente 

inclusiva 

Total 

 
1-3 anos 

 

Sempre 
 

 
1-3 anos 

 
sempre 

 

 

1-3 anos 2 0 2 2 0 2 

4-6 anos 7 1 8 1 0 1 

7-10 anos 13 3 16 5 0 5 

11-15 anos 6 1 7 4 0 4 

16-20 anos 4 1 5 3 1 4 

acima de 20 
anos 

1 1 2 3 1 4 

Total 33 7 40 18 2 20 

 

Tabela 11 – Cruzamento das variáveis tempo de prática docente e tempo de prática docente 

inclusiva da TALP – Subgrupos 01 e 02 
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Série/cargo 

responsável 

Subgrupo 01 Subgrupo 02 

Nº professores Percentagem Nº Professores Percentagem 

Educação infantil 

níveis II e III 
7 17,5 - - 

1º  ano 12 30,0 2 10,0 

2º ano 5 12,5 6 30,0 

3º ano 3 7,5 2 10,0 

4º ano 5 12,5 4 20,0 

5º e 6º anos 4 10,0 3 15,0 

Coord. pedagógica 
4 10,0 2 10,0 

Direção 
- - 1 5,0 

  
Total 

40 100,0 20 100,0 

 

Tabela 12 – Distribuição da variável série/cargo ocupado (TALP) – Subgrupos 01 e 02 

 
 

 

 

 

 PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PCM 

 

 
 

 

 

Gênero 

Subgrupo 01 Subgrupo 02 

Nº de 

professores 

Percentual Nº de 

professores 

Percentual 

Mulheres 50 100,0 29 96,7 

Homens 0,0 0,0 01 3,3 

Total 50 100,0 30 100,0 

 

Tabela 13 – Descrição da variável gênero (PCM) –  Subgrupos 01 e 02 
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Faixa-etária 

Subgrupo 01 Subgrupo 02 

N
o
 de professores 

correspondentes à 

faixa etária 

Percentual N
o
 de professores 

correspondentes à 

faixa etária 

Percentual 

21 – 25 12 24,0 03 10,0 

26 – 30 09 18,0 07 23,3 

31 – 35 03 6,0 05 16,7 

36 – 40 16 32,0 09 30,0 

41 – 45 04 8,0 03 10,0 

46 – 50 03 6,0 01 3,3 

51 – 55 02 4,0 02 6,7 

56 – 60 01 2,0 - - 

Total 50 100,0 30 100,0 

 

Tabela 14 – Descrição da variável Idade (PCM) – Subgrupos 01 e 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

 

 

 

Subgrupo 01 

 
Subgrupo 02 

Nº de 

Professores 
Percentagem 

 

Nº de 

Professores 

 

 

Percentagem 

Magistério 03 6,0 02 6,7 

Curso de Pedagogia incompleto 13 26,0 04 13,3 

Curso de Pedagogia completo 25 50,0 22 73,3 

Outras licenciaturas 

incompletas 
02 4,0 00 0,0 

Outras licenciaturas completas 07 14,0 02 6,7 

Total 50 100,0 30 100,0 

 

Tabela 15 – Descrição da variável licenciaturas cursadas/cursando (PCM) – Subgrupos 01 e 02 
 
 

 

 



              227 

 

 

APÊNDICE B  

 

 MODELO DE PAPELETAS UTILIZADAS NO PCM – SUBGRUPO 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACEITAÇÃO 

 
 

AMOR 

 
 
 

APRENDIZAGEM 

 
 

APOIO 

 
 
 

COMPROMISSO 

 
 

CRESCIMENTO 

 
 
 

CAPACITAÇÃO 

 
 

DEDICAÇÃO 

 
 
 

DESAFIO 

 
 

DESPREPARO 

 
 
 

DIFICULDADE 

 
 

EXPECTATIVA 

 
 
 

INCLUSÃO 

 
 

LENTIDÃO 

 
 
 

NECESSIDADE 

 
 

OPORTUNIDADE 

 
 
 

PACIÊNCIA 

 
 

PRÁTICA 

 
 
 

REALIDADE 

 
 

RESPEITO 

 
 
 

UNIÃO 

 
 

PRECONCEITO 

 
 
 

SOCIALIZAÇÃO 

 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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 MODELO DE PAPELETAS UTILIZADAS NO PCM – SUBGRUPO 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPACITAÇÃO 

 
 

DEDICAÇÃO 

 
 
 

COMPREENSÃO 

 
 

INCLUIR 

 
 
 

ADAPTAÇÃO 

 
 

HABILIDADE 

 
 
 

DESAFIO 

 
 

DIFICULDADE 

 
 
 

IGUALDADE 

 
 

INFRAESTRUTURA 

 
 
 

COMPROMISSO 

 
 

EXCLUÍDOS 

 
 
 

DECEPÇÃO 

 
 

CARÊNCIA 

 
 
 

MOTIVAÇÃO 

 
 

NECESSIDADE 

 
 
 

PARTICIPAÇÃO 

 
 

PREOCUPAÇÃO 

 
 
 

RESPEITO 

 
 

UNIÃO 

 
 
 

VONTADE 
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APÊNDICE C 

 

HIERARQUIA DE ASSOCIAÇÕES DO PCM – Classificação Dirigida 

 

 

 

 

 

MUITÍSSIMO ASSOCIADO 
 

 

 

 

 

MUITO ASSOCIADO 
 

 

 

 

 

MAIS OU MENOS ASSOCIADO 
 

 

 

 

 

POUCO ASSOCIADO 
 

 

 

 

NÃO ASSOCIADO 
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APÊNDICE D 

 

 PROTOCOLOS DA TALP E DO PCM 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA – TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE  

 

 
Número de Controle:  

Nome:  

Idade:                           Sexo:            Escolaridade:                                    
Tempo de prática docente:                               Série que leciona:  

Escola(s) que leciona:  

Cursos:  
 

 

PALAVRA ESTÍMULO:   

 
PALAVRAS DESENCADEADORAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRA MAIS IMPORTANTE:  
 

 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

 
 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA: 
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PROTOCOLO DO PCM – CLASSIFICAÇÃO LIVRE/DIRIGIDA – SUBGRUPO___ 

 

NÚMERO DE CONTROLE: PCM _________________________________________ 

NOME: _____________________________  IDADE:________   SEXO:  __________         

TEMPO QUE ATUA COMO PROFESSOR: _______  ESCOLA:  ________________                                                                    

SÉRIE QUE LECIONA: _________ TEMPO DE INCLUSÃO: __________________ 

CURSOS QUE FEZ: ____________________________________________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO LIVRE: _____________________________________________ 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA: ___________________________________________ 

 

MUITÍSSIMO ASSOCIADO: 

______________________________________________________________________ 

 

MUITO ASSOCIADO: 

______________________________________________________________________ 

 

MAIS OU MENOS ASSOCIADO: 

______________________________________________________________________ 

 

POUCO ASSOCIADO: 

______________________________________________________________________ 

 

NÃO ASSOCIADO: 

______________________________________________________________________ 


