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RESUMO 

O princípio da inclusão de alunos com deficiência tem ocupado espaço significativo 

na sociedade e vem estimulando práticas educacionais menos segregacionistas, de 

forma a  garantir oportunidades a esse grupo de aprender e se desenvolver tanto 

quanto os alunos considerados normais. Esta pesquisa teve como objetivos analisar 

as representações sociais de inclusão escolar entre professoras de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental regular, bem como apreender como tais 

representações orientam suas práticas. O referencial orientador da investigação é a 

Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici. Essa teoria constitui-se 

como uma forma de romper modelos  explicativos que se sustentam estruturalmente 

com base na dicotomia  individual-coletivo. Vários estudiosos do processo de 

inclusão, nosso objeto de estudo, foram tomados como referência. Destacamos: 

Magalhães, Mantoan, Sassaki. O cenário escolhido para o nosso estudo foi o 

município do Jaboatão dos Guararapes-PE, especificamente a rede pública de 

ensino. As participantes da pesquisa são 43 professoras de turmas regulares de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, que estão recebendo alunos com 

deficiência. Os instrumentos utilizados para a coleta e geração dos dados foram a 

entrevista semi-estruturada e a associação livre de palavras. Para analisar as 

entrevistas, lançamos mão da análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin. 

Os dados da associação livre foram organizados seguindo o critério freqüência de 

evocação e distribuídos em campos semânticos. As categorias e campos 

semânticos emergentes dessas fontes nos levam a afirmar que a representação 

social de inclusão das professoras é um verdadeiro amálgama que agrega um 

conteúdo geral centrado nos seguintes elementos: simples inserção do aluno com 

deficiência na escola regular; impossibilidade e aprendizagem lenta; o suporte 

ausente (falta o serviço de apoio e preparação técnico-profissional adequada); o 

desvelo (amor, solidariedade, respeito, dedicação, paciência e atenção). Esse 

conteúdo representacional de inclusão das professoras vem asseverar a negligência 

para com a concretização do direito à educação para o aluno com deficiência. A 

despeito de todo o discurso circulante sobre inclusão, essa representação social nos 

ajuda a compreender a distância entre tal discurso e as práticas correntes nas 

escolas públicas.  

Palavras - chave:  Inclusão - Representações Sociais -  Prática Docente 



 

 

ABSTRACT 

The principle of inclusion for handicapped students has been occupying a significant 

space in our society and stimulating less segregative educational practices, thus, 

guaranteeing opportunities to the subject group for learning and developing on par 

with the students that are considered normal. The objectives of this research were to 

analyze the social representations of scholar inclusion between teachers of the 

regular Pre-School and Elementary School, as well as to learn how such 

representations orient their praxis. The Theory of Social Representations of Serge 

Moscovici is the guiding referential for this investigation. This Theory consists in a 

mean to break up explicative models structurally sustained as a basis in the 

dichotomy individual-collective. Several scholars of the process of inclusion, the 

subject of our study, have been taken as references. Among them: Magalhães, 

Mantoan, Sassaki. The chosen field for this study was the city of Jaboatão dos 

Guararapes – PE, more specifically, the public educational system. The subjects of 

research were 43 teachers who teaches in the regular classes of Pre-School and 

Elemantary School, who are receiving handicapped students in their classes. Semi-

structured interview and free association of words were the instruments for the 

collections and generation of data. The Laurence Bardin’s proposal to analyze 

interviews was used for this task. The free association data were organized 

according to the frequency of evocation criteria and distributed in semantic fields. 

The categories and semantic fields emergent form these sources led to the 

affirmation that the teachers’ social representation of inclusion associates a general 

content which is centralized in the following elements: mere insertion of the 

handicapped students in the regular school; impossibility of learning or slow learning; 

lack of supportive programs (services of support and technical preparation is 

missing); carefulness (love, solidarity, respect, dedication, patience and attention). 

This representational content of inclusion as understood by the teachers confirms the 

negligence of the right of education to the handicapped students, as it takes place, 

settling the welfare state paradigm In spite of all the current discourse about 

inclusion, this social representation brings the understanding of the distance between 

such discourse and the current practices in the public schools.  

 

Key words : Inclusion - Social Representations - Teaching Practice 
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APRESENTAÇÃO 



 

 

As questões centrais que mobil izaram a real ização 

desta pesquisa foram: quais as representações sociais de inclusão das 

professoras de alunos com deficiência? Como as representações 

sociais das professoras orientam suas práticas na escola? Nossas 

inquietações advêm de experiência prof issional como professora de 

escola pública e técnica em Educação, atuando na SEDUCE - 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jaboatão dos 

Guararapes-PE, junto ao Departamento de Educação Especial. 

O estudo tem como objetivo principal analisar as 

representações sociais de inclusão escolar de alunos com deficiência 

entre professoras desse município e suas implicações para as práticas.  

Na tentativa de oferecer uma visão panorâmica do 

trabalho, apresentamos a seguir uma síntese de cada capítulo. 

A Introdução situa a problemática geral de pesquisa 

indicando e argumentando sobre a relevância do tema, bem como seus 

objetivos.  

Para situar o objeto de pesquisa, apresentamos, no 

primeiro capítulo, um panorama da evolução da Educação Especial, as 

possibil idades e limites do atendimento educacional no país, 

enfatizando o papel da legislação e polít icas públicas com vistas a 

viabi l izar uma educação inclusiva. Também neste capítulo, trazemos 

uma discussão conceitual a respeito da inclusão escolar, por f im,  

abordaremos um breve estado da pesquisa sobre inclusão no Brasil. 

O segundo capítulo apresenta o aporte teórico das 

representações sociais, referencial orientador do nosso estudo. 



 

 

Destacamos a importância e valor da teoria para os estudos no campo 

educacional e seu valor para compreensão dos sentidos atribuídos 

pelas professoras à inclusão de alunos com deficiência na escola 

pública. 

 No terceiro capítulo expomos o percurso e 

desenvolvimento da pesquisa. Descrevemos o campo empírico, as 

participantes, os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

Exploramos e discutimos, no  quarto capítulo, os 

resultados da pesquisa, as categorias temáticas emergentes das 

entrevistas e os campos semânticos, sínteses das evocações. 

No últ imo capítulo retomamos o referencial de Serge 

Moscovici para apresentamos uma síntese geral da Teoria das 

Representações Sociais de inclusão escolar elaboradas pelas 

professoras, bem como tentamos mostrar como essas representações 

vem orientando as práticas junto aos alunos com deficiência na escola 

pública.  

Nas considerações f inais, procuramos fazer uma 

releitura de nosso percurso, propondo questões para futuras pesquisas, 

implicações e limitações deste estudo. 
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Durante muito tempo, as pessoas com deficiência 

foram consideradas seres distintos e à margem dos grupos sociais, 

mas, à medida que o direito do homem à igualdade e cidadania tornou-

se motivo de preocupação, algumas mudanças começaram a ocorrer. 

No Brasil é a part ir da década de 1970 que têm início as primeiras 

preocupações mais sistemáticas com a coordenação de polít icas 

públicas que viabil izem a garantia dos direitos desses cidadãos. Nesse 

período, no mundo começavam os movimentos  de  difusão da f i losof ia 

da normalização, cuja premissa era fundamentada na idéia de que 

crianças e jovens com deficiência deveriam ser integrados em todos os 

setores da atividade humana. 

As pressões da sociedade por uma educação 

efetivamente democrát ica são essenciais na implementação de 

polít icas e prát icas de ensino que se traduzam em participação, 

inclusão e construção da cidadania. No Brasi l elas foram de 

fundamental importância para a garantia dos direitos sociais básicos. O 

discurso da expansão e democratização do ensino para todos foi 

ampliado no país, principalmente através da legislação em vigor.  

Conforme o paradigma da inclusão escolar, a escola 

é definida como uma instituição social  que tem por obrigação atender 

todas as crianças sem exceção, sendo aberta, pluralista, democrática e 

de qualidade. No nosso país, a Educação Especial passa a ser 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos 

que apresentem necessidades educacionais especiais, através da Lei 

de Diretr izes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Nº. 9394/96 e 
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das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, previstas no parecer CNE/CEB, Nº 17/2001, que assim definem 

Educação Especial: 

Por Educação  Especial ,  modal idade da educação escolar ,  
entende-se um processo educac ional escolar ,  def inido por 
uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 
educac ionais espec ia is,  organizados ins t i tuc ionalmente para 
apoiar,  complementar ,  suplementar e, a lguns casos, subst i tu ir  
os serv iços educac ionais comuns, de modo a garant ir  a  
educação escolar e promover o desenvolv imento das  
potenc ia l idades dos educandos que apresentam necess idades 
educac ionais  espec ia is,  em todas as etapas e modal idades da 
educação bás ica. (BRASIL, 2001,   p.  69) 
 
 

A Polít ica Nacional de Educação refere-se à 

Educação Especial, como uma modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, perpassando 

por toda a Educação Básica princípio este, que desde a década de 

1990, tem ocupado espaço signif icativo nas ref lexões em todo mundo. 

Conforme documento da Secretaria de Educação Especial (SEESP): 

A escola inclus iva, tendênc ia in ternac ional neste f ina l de 
século, é meta a ser perseguida por todos aqueles  
compromet idos com a Educação Especia l.  A v iabi l idade de 
sua implementação depende, porém de um amplo consenso da 
soc iedade a respei to da aceitação dos por tadores de 
necess idades espec ia is na v ida soc ia l e da compreensão de 
seu direto à c idadania (BRASIL, 1995,  p.19) .  
 
Há mais de 10 anos, a legislação brasi leira vem, 

portanto, assegurando cada vez mais a matrícula compulsória de 

alunos com deficiência1 na rede regular de ensino. Entretanto, a 

despeito de toda uma legislação avançada, a situação problemática das 

escolas de Ensino Fundamental (falta de acessibil idade, de recursos 

                                            

1Mesmo reconhecendo todas as dificuldades para nomear as pessoas que apresentam deficiências já 
denominadas eufemisticamente de várias formas, optamos neste estudo pela nomenclatura mais 
recorrente hoje em dia na literatura e nos movimentos da sociedade civil. 
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f inanceiros e materiais, como também o despreparo dos professores) 

reforça o discurso do impedimento para receber e fazer permanecer na 

escola os alunos com deficiência. A esse respeito, estudos de Lima 

(2005), por exemplo, apontam mitos e preconceitos em torno desse 

aluno na escola que demonstram certa resistência em educá-lo, af irma:  

 
[ . . . ]  há res is tênc ia em ens inar os a lunos def ic ientes audit ivos  
sob a argumentação da dif iculdade de comunicação ora l ;   há 
res istênc ia em ensinar  alunos com def ic iência visual por conta  
de uma pseudodif icu ldade de comunicação escr i ta ,  os a lunos 
com def ic iênc ia menta l ou síndromes sofrem ainda mais o 
preconcei to e a res istênc ia de professores que alegam temer  
pela integr idade desses a lunos, e da sua própr ia,  porque 
esses alunos ser iam agress ivos.  (p.  72) .  
 
Nesse contexto em que predomina formalmente o 

princípio da inclusão e suas contradições, situamos nossa vivência 

prof issional como educadora da rede pública de ensino do Município do 

Jaboatão dos Guararapes, exercendo a função de Coordenadora do 

Departamento de Educação Especial, no período de 2000 a 2004, tal 

experiência ajudou ainda mais a visualizar as lacunas entre o 

declarado sobre inclusão e as prát icas educacionais. 

As inquietações que impulsionaram a real ização 

deste trabalho são emergentes da nossa experiência prof issional como: 

momentos de formação continuada, acompanhamentos feitos por nós 

às escolas do ensino fundamental e situações vivenciadas tanto de 

encaminhamento, como de atendimento psicopedagógico aos alunos 

com deficiência na rede municipal. Essas ações provocaram 

indagações sobre a presença tão marcante de sentimentos como: 

medo, ansiedade, superst ição, resistência à aceitação do  aluno com 
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deficiência por parte dos professores que os recebem em suas salas 

regulares.  

Nesse contato mais direto com as escolas e 

professoras f icou patente a presença de um certo ranço administrativo 

e pedagógico para com as crianças que apresentavam l imitações 

diversas. Diante disso, indagamos: práticas de educação inclusiva 

estariam mesmo sendo desenvolvidas? Essa preocupação encaminha o 

presente estudo sobre inclusão escolar de alunos com deficiência na 

escola pública, que está centrado nas seguintes questões: quais as 

representações sociais das professoras de inclusão de alunos com 

deficiência? Como as representações sociais das professoras orientam 

suas prát icas na escola? 

Este trabalho procura responder a esses 

questionamentos. A pesquisa teve como objetivo geral: analisar as 

representações sociais de inclusão escolar de alunos com deficiências 

entre professoras da rede pública municipal de ensino do município do 

Jaboatão dos Guararapes. Como objetivos específ icos: identif icar, a 

partir dos discursos, estratégias uti l izadas pelas professoras junto aos 

alunos com deficiência, para delas captar o conteúdo das 

representações sociais de inclusão escolar; apreender os sentidos 

gerais de inclusão escolar para as professoras, a partir de suas 

evocações; indicar alguns elementos do conteúdo representacional de 

inclusão escolar que estejam concorrendo para orientação das prát icas 

das professoras frente aos alunos com deficiência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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A história da humanidade revela que as concepções 

de mundo, de homem e de moralidade, em um determinado momento 

histórico, indicam o grau de marginalização ou aceitação que esta 

sociedade impetra aqueles que rompem com padrões considerados 

normais.  

Dessa forma, os caminhos percorridos pela 

sociedade, em todas as culturas, apresentaram diversas 

características, no que se refere às práticas sociais para com as 

pessoas com deficiência: 

A soc iedade, em todas as culturas, at ravessou d iversas fases 
no que se refere às prát icas soc ia is.  Ela começou prat icando 
a exc lusão soc ia l  de pessoas que -  por causa das condições 
at íp icas -  não lhe parec iam per tencer à maior ia da população.  
Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de  
inst i tu ições, passou para a prát ica da in tegração soc ia l e  
recentemente adotou a f i losof ia  da inc lusão soc ia l para 
modif icar  os  s istemas soc ia is  gera is.  (SASSAKI,  2003, p.16) .  
 
Ao analisarmos a evolução do atendimento para com 

as pessoas com deficiência, observamos inicialmente a segregação 

total. Mazzota (1982) refere-se à marginal ização dessas pessoas como 

sendo a ausência de qualquer forma de atendimento organizado na 

sociedade. Uma ati tude social pautada na descrença das possibi l idades 

de mudança dessas pessoas.   

A marginalização ou segregação sugere um consenso 

pessimista, fundamentado na idéia de que a condição de 

“incapacitado”, def iciente e inválido é imutável. Essa postura de 

marginal ização para com as pessoas com deficiência respalda a 

omissão da sociedade em relação à garantia de atendimento que 

responda a essas demandas. 
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Seguindo a evolução dessas at i tudes sociais, 

identif icamos a at itude social de assistência. Conforme Mazzota (1982), 

mesmo sem ter abandonado a crença de que as pessoas com 

deficiência são incapazes, algumas ações são empreendidas em favor 

dessas pessoas. De modo geral, os serviços assistenciais ref letem 

atitudes marcadas pelo caráter f i lantrópico, paternalista e humanitário.   

Os serviços assistenciais procuram proteger os ditos 

normais e reduzir os gastos públicos com manicômios, asi los e, na 

seqüência, a rarefação do critério de normalidade para selecionar os 

anormais. Conseqüentemente, outras formas de marginal ização 

passaram a constituir o cenário da educação especial, sendo 

inst ituídos os modelos assistencialistas através das inst ituições 

especializadas: 

A grande maior ia das ins t i tu ições par t icu lares, dest inadas ao 
atendimento do educando com def ic iência menta l,  nasce da 
constatação que a área da Educação Espec ia l ocupou sempre 
um restr i to  espaço no seio das preocupações governamentais .  
Este espaço, então, ao f icar aber to, fo i ,  e tem sido, ocupado 
por  assoc iações formadas e d ir igidas por le igos (pais) ,  o  que 
parece lhes impr imir  caracterís t icas  pecul iares,  tanto no  
tocante à sua est rutura organizac ional como ao seu 
func ionamento. (D’ANTINO,1988,  p.13) 
 
A educação da pessoa com deficiência, no âmago 

das insti tuições escolares, sem dúvida alguma percorre caminhos de 

discriminações. Essas pessoas desempenharam determinados papéis 

na dinâmica da sociedade, fundamentalmente junto daquelas 

consideradas normais.  

A relação normal/anormalidade parece-nos existir 

com freqüência nas relações interpessoais e educacionais. A analogia 

do corpo perfeito mobiliza a estét ica social e, conseqüentemente, 
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amplia a visão de um corpo instrumental. Não há espaços para corpos 

desalinhados do modelo que o grupo hegemônico determina.  

Assim, podemos recorrer ao pensamento de Ribas 

(1989), quando explicita a questão do corpo orgânico e do corpo social:  

Um corpo com órgãos def ic ientes não é um corpo soc ia l bem 
estruturado e em ordem. Desta forma, não é toda a sociedade 
que estar ia f ragmentada, mas apenas uma par te dela ser ia  
cons iderada fora da normal  (p.15) .  
 
Esse jogo de forças ideológicas, que se apresenta no 

campo social, corresponde aos estigmas da incapacidade e 

improdutividade, def inindo dessa forma os atr ibutos da pessoa com 

deficiência: 

[ . . . ]  Ao carregar no corpo a marca real da sua l im itação, torna-
se  mais  árdua a luta do portador de l im itação para conquis tar   
o seu lugar na cul tura. Um sujei to com l im itação possui  
inf ini tas poss ib i l idades de se inser ir  na cul tura. É dono de um 
potenc ia l,  que é apenas l im itado em algum aspecto. O que 
muitas vezes ocorre é a cr is ta l ização do o lhar em torno da 
l im itação, o que impede que lugares,  poss ib i l idades e  
a lternat ivas possam ser aber tas (LINS, 2004,  p.  39) .  
 
Foucault (1987), atentando para o mecanismo da 

construção da f igura do anormal, aponta os indícios de como se 

estabelece na cultura a hegemonia da normalidade. Nessa direção, a 

escola, como insti tuição, assume um discurso ilusório de inclusão, 

contribuindo para o surgimento da exclusão das diferenças daqueles 

considerados incorrigíveis, no processo de subjetivação vivido na 

escola. 

Skliar (2006) e Magalhães (2006) comungam deste 

mesmo pensamento ao considerarem que todo ser desviante ameaça a 

manutenção da integridade. A anormalidade pode ser considerada 

como problema, ou o problema passa a ser a normalidade e o normal. 
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Mantoan (2006) assevera que o aluno diferente desestabil iza o 

pensamento da escola pela negação das condições que  produzem as 

diferenças, identif icando-as como matrizes da nossa identidade. 

Beyer (2006) considera que o conceito de 

educabil idade da pessoa com deficiência tornou-se sedimentado nos 

parâmetros da categoria clínica, conseqüentemente, do imperativo da 

área médica, atrelado à Educação Especial:    

[ . . . ]  a predominânc ia do paradigma médico não fo i  
exc lus ivamente do século XIX, porém atravessou,  
hegemonicamente, boa par te do século XX e, não é exagero  
af irmar que até hoje,  is to é, nos pr imórdios do século XXI,  
mantém-se a dominânc ia da área médica na educação 
espec ial ” .  (p .  4)  
 
Sassaki (2003) classif ica o modelo médico da 

deficiência como um conceito pré-inclusivista, aquele que antecede o 

paradigma inclusivista. Comenta: 

O modelo médico da def ic iência tem sido responsável,  em 
par te, pela resis tênc ia da soc iedade em acei tar  a necess idade 
de mudar suas estruturas e at i tudes para inc lu ir  em seu seio  
as pessoas por tadoras de def ic iência e/ou de outras  
condições atíp icas para que estas possam, aí  s im, buscar o 
seu desenvolv imento pessoal,  soc ia l,  educac ional e 
prof iss ional.  (p.29) 
 
Para Correr (2003), o mundo permitido para os 

indivíduos portadores de deficiência seria um ambiente hostil,  

mantendo-os confinados em instituições onde a terminalidade e o 

compromisso com o ensino estariam aquém das possibil idades de 

aprendizagem e inclusão. Para o autor: 

Conf inar pessoas com def ic iênc ias em locais segregados é 
uma prát ica presente até nos d ias atuais,  embora seja 
reconhecida como causa de inúmeros fatores prejudic ia is à  
pessoa e à soc iedade (p.27).   
 
Assim sendo, revisitando os antecedentes históricos 

da educação especial, sob a mult ipl icidade de olhares, ou seja, das 
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áreas médica, psicológica e pedagógica, como também no contexto 

sócio-cultural, acabamos por visualizar pensamentos e atitudes que 

osci lam na fronteira entre imperfeições/anormalidade até os desejados 

padrões de normalidade, efetivados pelo imperativo atual da 

beleza/perfeição. Marcas iniciais desse histórico são demonstradas no 

decorrer da consti tuição do mundo ocidental, tendo como exemplo o 

lendário Procusto como revela Bianchetti (1995): 

[ . . . ]  Conforme a mito logia grega, Procusto possuía um le ito de  
ferro na entrada da c idade e nele se estendia todos os 
v iajantes que conseguia apr is ionar:  o lei to  era a medida.  A 
par t ir  desse padrão pré-estabelecido,  os  corpos que não se 
adequavam à medida que sofr iam uma intervenção, is to é, os  
menores eram espichados, os maiores, amputados. O 
impor tante era salvaguardar a medida prévia, o padrão (p.7-
8).  
 
Medidas, modelos, classif icação, tudo girando em 

torno de um corpo. Corpo que, ao longo do tempo, vem definindo os 

modelos sociais da nossa civil ização. Assim, se f isicamente o sujeito 

não estivesse apropriado a servir um determinado grupo social, seria 

enclausurado, banido e excluído do seu grupo, seja ele familiar ou 

social. Os indivíduos que garantissem a produção de bens comuns e 

assegurassem suas necessidades básicas passavam a ter status na 

sociedade.  

Pode-se observar que na sociedade primit iva a 

deficiência representava um peso, um empecilho, sem nenhum 

complexo de culpa expresso entre aquela comunidade, af inal, os 

homens eram nômades e a natureza era cíclica, estava totalmente fora 

do controle destes. No senso comum, para esse grupo, viver signif icava 

dizer que os “incompetentes” não se estabelecem, apenas os “fortes” 

sobrevivem. 
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A sociedade espartana incorpora-se ao modelo do 

lendário Procusto, uma vez que, ao nascer, se a criança não se 

adequasse ao padrão preconcebido por aquela sociedade, ela seria 

eliminada. 

O modelo ateniense revelava a presença da força da 

teologia da contemplação ao sobrenatural e a dicotomia entre corpo e a 

alma. O deficiente não é eliminado, mas passa a ser moralmente 

estigmatizado pelo pensamento cristão católico, concebido como um 

castigo de Deus, como um pecado. Nesse sentido, reforça Bianchetti  

(1995): 

O paradigma ateniense vai ser assumido, bat izado,  
cr is t ianizado e levado ao parox ismo pelo judaismo-cr istão.  
Isso porque os gregos c ircunscreveram-se ao campo da 
f i losof ia,  ao passo que na Idade Média esse paradigma é 
assumido, porém, no âmbito da teologia,  e isso trouxe  
profundas repercussões, a par t i r  da terminologia. A d icotomia  
deixa de ser  corpo/mente e passa a ser corpo/a lma. (p.9) 
 
É o que nos lembra Mazzotta (1996), até o século 

XVIII , a def iciência ainda era explicada pelo misticismo e ocult ismo, 

portanto, desprovida de cient if icidade. A falta do conhecimento 

sistemático sobre o assunto e, conseqüentemente, o temor ao 

desconhecido, al iados aos processos de determinação, historicamente 

estabelecidos pela rel igião, construíram as condições de produção 

necessárias para a f ixação da discriminação e marginalização desses 

indivíduos que, por alguma razão, fugiram aos padrões estabelecidos 

socialmente. 

Durante os séculos XVI, XVII, XVIII  e até o f im do 

século XIX, os deficientes permaneciam isolados da sociedade, seja 

sob o controle da igreja, dos asi los, dos albergues e das instituições 
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f i lantrópicas. No entanto, os médicos Itard e Seguin e respectivamente 

Montessori, desenvolveram a vertente pedagógica para as pessoas com 

deficiência mental. A partir do século XX, devido a mudanças 

estruturais ocorridas na maioria dos países da Europa, que as pessoas 

com deficiência começam a ter possibil idades educacionais. Surgem as 

primeiras escolas especiais, assim como, os centros de reabil itação e 

of icinas pedagógicas.  

À medida que as sociedades foram se  tornando mais 

complexas e os processos democrát icos mais efetivos vão se 

consolidando as preocupações em garantir educação para todos.  

Assim, quando se af irma que a educação é um  direito de todos,  f ica 

declarado que as pessoas com deficiência devem receber outro 

tratamento por parte das sociedades. Essa ati tude pauta-se nas 

preocupações com a educação e, mais recentemente, com a inclusão 

dessas pessoas. Essa perspectiva hoje posta como inclusão enfatiza, 

ao contrário das anteriores, o potencial dessas pessoas, sua 

capacidade de desenvolvimento e não seus l imites. 

A despeito de todos os avanços em relação à defesa 

dos processos inclusivos das pessoas com deficiência, tanto na escola 

como na sociedade, não podemos deixar de reconhecer que as at itudes 

sociais de marginalização, segregação e assistência são ainda muito 

fortes em nossas práticas. 
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1.1 Da marginalização à inclusão: o caso brasileiro 

 

Como já mencionamos, durante séculos, os 

deficientes foram considerados seres dist intos e à margem dos grupos 

sociais, mas à medida que os direitos do homem à igualdade e 

cidadania tornaram-se motivo de preocupação, algumas mudanças na 

história começaram a ocorrer. 

A história da educação especial no Brasi l traz as 

marcas da marginalização e da assistência social. Uma breve 

retrospectiva na trajetória do atendimento educacional oferecido a esse 

grupo em nosso país mostra que ele é marcado por rótulos e 

classif icações, fortalecendo sempre a baixa expectativa desses 

sujeitos, enfatizando muito mais suas limitações do que suas 

potencial idades. 

Em uma perspectiva assistencial, o atendimento à 

pessoa com deficiência, no Brasil,  inicia-se em 1854, quando, por 

Decreto do Imperador D. Pedro II, foi fundado o Imperial Inst ituto dos 

Meninos Cegos, mais tarde denominado Instituto Benjamim Constant, 

Em 1857, no Rio de Janeiro surge também o Imperial Inst ituto dos 

Surdos-Mudos, posteriormente, denominado Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES). 

No f inal do Império, surgem duas instituições para 

deficientes mentais. Em 1874, o Hospital Estadual de Salvador, na 

Bahia, hoje Hospital Juliano Moreira e, em 1887, a Escola México, no 
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Rio de Janeiro, ambas administradas pelo Estado. Apenas em 1911 

foram concedidos apoio e assistência ao deficiente mental, quando o 

serviço de higiene e saúde pública, através da inspeção médico-

hospitalar, instituiu a criação de classes especiais e formação de 

recursos humanos (JANNUZZI, 1985). 

Os imperativos da família em camuflar as reais 

singularidades da sua prole, no caso específ ico aquele/a f i lho/a com 

deficiência, contribuiu para que essa  forma de atendimento em relação 

à educação formal do deficiente emergisse de forma caridosa e 

assistencialista. 

Conforme Magalhães (2002), o atendimento à pessoa 

com deficiência no Brasil  é inst ituído através dos órgãos part iculares, 

mantendo-se sob a égide das ações f i lantrópicas e assistencialistas. 

Af irma: 

Até 1950,  foram cr iados mais de c inqüenta estabelec imentos 
no país que atendiam a pessoas cons ideradas def ic ientes . É 
impor tante sal ientar que o poder públ ico nunca se ocupou, de 
fato, com a melhor ia e ampl iação da educação espec ia l izada,  
f icando ta l responsabi l idade a cargo da in ic iat iva pr ivada. As 
duas ent idades pr ivadas que, com o passar do tempo,  
obt iveram um maior a lcance nacional foram as sociedades 
Pesta lozzi  e as Assoc iações de Pais  e Amigos dos 
Excepc ionais (APAEs) cr iadas nas décadas de 30 e 50,  
respect ivamente que mantêm, até hoje, escolas espec iais .  (p.  
62) 
 
Magalhães (2002) acrescenta que o interesse do 

setor público pela Educação Especial consolida-se a partir da 

real ização de campanhas especif icamente destinadas a este segmento, 

apresentando um caráter emergencial, quais sejam: Campanha para a 

Educação do Surdo Brasileiro (1957); Campanha Nacional de Educação 

e Reabil itação dos deficientes da Visão em (1958) e, por f im, a 
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Campanha Nacional para a Educação e Reabil itação dos Deficientes 

Mentais (1960). O objetivo dessas campanhas era ampliar o 

atendimento educacional aos deficientes em nível nacional. 

Foi a part ir da década de 1970 que se iniciou um 

processo de central ização administrativa e de coordenação de 

polít icas, por parte do Governo Federal, visando garantir os direitos 

das pessoas com deficiência. Enquanto isso no mundo iniciavam-se 

movimentos calcados nos princípios da f i losof ia da normalização, 

surgindo a idéia de que crianças e jovens com dif iculdades especiais 

deveriam ser integrados em todos os setores da at ividade humana. 

Foi inst ituído em 1973 o primeiro órgão público 

federal para gerenciar a Educação Especial no país: o Centro Nacional 

de Educação Especial (CENESP). Esta Inst ituição t inha como f inalidade 

promover, em todo território nacional, o atendimento especializado e 

qualif icar técnicos e docentes para o ensino especial. Lembramos que, 

conforme Jannuzzi (1997), a criação desse órgão representa um divisor 

de águas na história da Educação Especial no país, uma vez que até 

então esta modalidade educacional esteve sempre l igada à f i lantropia e 

ao voluntariado. 

O CENESP forneceu assessoria e recursos 

f inanceiros e humanos às secretarias de educação dos estados e 

municípios. O órgão, sob forte supervisão do Ministério da Educação -

MEC, mas com certa autonomia f inanceira, assumiu o Instituto Nacional 

de Educação de Surdos - INES, o Instituto Benjamin Constant - IBC e 

outras sete coordenadorias no campo das diferentes deficiências, 
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ocupando assim um papel polít ico privi legiado, se considerarmos a 

história da Educação Especial até então. Mais adiante, em 1986, o 

CENESP foi substi tuído pela Coordenadoria Nacional para Integração 

da Pessoa com Deficiência (CORDE). 

Em 1992, já no governo Itamar Franco, a Educação 

Especial passa a ser gerenciada pela Secretaria de Educação Básica, 

responsável pela assistência técnica e f inanceira, denominada 

Secretaria de Educação Especial (SEESP).  

É prudente ressaltar que, mesmo com uma polít ica 

pública emergente para a Educação Especial, nos anos 1970 e 1980, é 

forte ainda o papel das instituições privadas e f i lantrópicas no 

atendimento em espaços segregados e no setor público. Esse 

atendimento educacional ocorre, sobretudo, nas classes especiais. 

As classes especiais, no espaço regular de ensino, 

foram instituídas para atender alunos com deficiência mental,  

entretanto, foram mal uti l izadas  e bastante crit icadas, a partir do f inal 

dos anos 80 e início dos anos 90. Vários estudos daquela época 

detectaram: falha nos critérios de encaminhamento para as referidas 

classes (Schneider, 1974; Pascoalick, 1981; Pogetto, 1987; Almeida, 

1984;  Ferreira, 1993; Alencar et. Al, 1990) e prevalência do terapêutico 

sobre o pedagógico nos currículos (Soares, 1990; Alencar et. al. 1990; 

Machado,1997). 

Todos os estudos acima convergiam para o seguinte: 

a tendência das classes especiais tem sido “diagnosticar” como 

portadores de retardo mental alunos multi-repetentes, que representam 
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a própria incompetência da escola em lidar com o fracasso escolar. A 

maior parte desses estudos indicava que garantir a democrat ização do 

ensino público e o avanço na construção do processo de cidadania 

passava, necessariamente, pela revisão dos critérios de 

encaminhamento dos alunos, bem como da prática pedagógica 

desenvolvida nas classes especiais. 

Na atualidade, a Educação Especial é uma 

modalidade de Educação vinculada à Educação Básica. A Secretaria de 

Educação Especial (SEESP), no MEC, vem gerenciando as polít icas 

públicas de educação inclusiva.  

Conforme as polít icas públicas atuais, a Educação 

Especial, como modalidade de ensino, tem como objetivo quebrar as 

barreiras que impedem a pessoa com deficiência de exercer a sua 

cidadania. 

A SEESP, no atual contexto, vem difundindo 

movimento em respeito aos direitos dos cidadãos com deficiência numa 

perspectiva inclusiva. Segundo dados do Censo Escolar de 2006, 

real izado pelo Inst i tuto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP/MEC, 

o atendimento inclusivo cresceu, no Brasi l, passando dos 24,7% em 

2002 para 46,4% em 2006.  
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1.2 O direito da pessoa com deficiência  à  educação: o 

proclamado 

 

No Brasil, ainda é muito recente a legislação que 

convalida o direito à educação da pessoa com deficiência numa visão 

inclusiva. Como já mencionamos, até a década de 1960, como na 

maioria dos outros países, o Brasi l seguia a orientação dominante - a 

segregação educacional dos alunos com deficiência. O atendimento 

restringia-se a poucas inst ituições especial izadas, onde os poucos que 

a elas tinham acesso eram educados em espaços restri tos ao contato 

apenas com seus pares e professores. 

 A escolarização estava prescrita para as instituições 

especializadas e f i lantrópicas.  Ferreira e Nunes (1997) af irmam:  

A evolução da Educação Espec ial  bras i le ira es tá muito l igada  
às inst i tu ições de natureza pr ivada e de caráter ass is tenc ia l,  
que acabam por assumir  um caráter suplet ivo do Estado, na 
prestação de serv iços educac ionais,  e uma for te inf luênc ia na  
def in ição das pol í t icas  públ icas.  (p.18) 
 
Na Lei Federal Nº. 4.024, de 20 de dezembro de 

1961, a primeira Lei de Diretr izes e Bases Educacionais do Brasil ,  

prevalecia uma orientação muito genérica acerca da educação 

especial, que embora proclamasse a integração dos excepcionais no 

sistema regular de ensino, acabava por fortalecer o atendimento 

educacional em espaços segregados. As referências a essa modalidade 

de Educação ali  descritas estão centradas em dois artigos, que 

af irmam: 

Art .  88: A educação de excepc ionais deve, no que for  
possível ,  enquadrar -se no s is tema geral de educação, a f im de 
integrá- los na comunidade. 
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Art .  89: Toda inic iat iva pr ivada cons iderada ef ic iente pelos  
conselhos es taduais de educação e re lat iva à educação de 
excepc ionais,  receberá dos poderes públ icos tratamento 
espec ial  mediante bolsas de estudo,  emprést imos e 
subvenções. 
 
Os anos 1970 vão se destacar pelo signif icat ivo 

aumento da oferta de educação especial. No incremento dessa oferta o 

CENESP, já apresentado neste trabalho, desempenha papel 

importante.  

Em termos legais, a Reforma do Ensino de 1º e 2º 

Graus, Lei Nº. 5.692, de 1971 só faz fortalecer os espaços segregados 

de atendimento, quando af irma em seu art. 9o :  

Os alunos que apresentam def ic iênc ias f ís icas ou menta is,  os  
que se encontram em atraso cons iderável quanto à idade 
regular de matr ícu la e os superdotados deverão receber  
tratamento espec ia l,  de acordo com as normas f ixadas pelos  
competentes Conselhos de Educação. 
 
A part ir da redemocrat ização seguindo uma tendência 

mundial de inclusão, o Brasi l vem adotando medidas para transformar 

em realidade o direito à educação das pessoas com deficiência. Com a 

abertura polít ica, novos rumos vão sendo definidos para a sociedade 

brasi leira. 

A Constituição de 1988, pelos avanços instaurados 

através de princípios democráticos e pelos direitos polít icos adquiridos, 

é considerada como Constituição Cidadã. A propósito dessa 

denominação af irmou Carvalho (2004, p.199) “a constituinte de 1988 

redigiu e aprovou a Constituição mais l iberal e democrática que o país 

já teve, merecendo por isso o nome de Constituição Cidadã”.  
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O direito à educação surge inicialmente no conjunto 

do texto de 1988, nas disposições do Título II - Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, Cap. II, Art.  6º:  

são d ire itos socia is  a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer,  a  segurança, a previdênc ia soc ia l,  a  
proteção à matern idade e à infância, a  ass istência  aos 
desamparados, na forma desta Const i tu ição” (BRASIL, 1988) 
 
 No art igo 208, inciso III , f ica pela primeira vez 

declarado numa Constituição brasi leira a garantia de: “atendimento 

educacional especial izado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”.  

Logo após a promulgação da Constituição de 1988, 

foi sancionada a Lei Nº. 7853, de 1989, que dispõe sobre o apoio às 

pessoas portadoras de deficiência, reaf irmando nas disposições legais 

a oferta obrigatória e gratuita de Educação Especial em escolas 

públicas regulares.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Lei 

Federal Nº. 8069/90, como lei complementar, em seu Art. 54, ratif ica o 

direito da pessoa com deficiência à educação; no Art. 66 à 

prof issionalização e à proteção no trabalho. Reafirmando o que está 

posto no Art. 53 da Constituição Federal no que se refere aos direitos à 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o 

atendimento especializado à pessoa com deficiência: “Art. 54, inciso II I,  

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). 
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Além disso, podemos destacar outros documentos 

que vão proclamar os direitos da pessoa com deficiência, como: a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); Declaração Mundial de 

Educação para Todos, resultante da Conferência Mundial de Educação 

para Todos, realizada em Jontien, na Tailândia (1990) e a Declaração 

de Salamanca (1994), resultante da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade, ocorrida na 

Espanha. Esse documento reaf irma o direito de todos à educação, 

independentemente de suas diferenças, enfatizando que a educação de 

pessoas portadoras de deficiência é parte integrante do sistema 

educativo. 

A Declaração de Salamanca defende que as escolas 

do mundo inteiro reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem 

e atendam às necessidades de cada aluno. Ratif ica que a diferença é 

própria da humanidade e que essa não pode ser fator de discriminação.  

Em linhas gerais, ressalta que as escolas devem acolher todas as 

crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, l ingüíst icas ou outras. Devem acolher crianças 

com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e 

que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças 

de minorias l ingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros 

grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. 

 Esse movimento desencadeado em Salamanca 

(1994) foi responsável pela mobil ização dos poderes públicos dos 
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países envolvidos para redefinir rumos para educação da pessoa com 

deficiência numa perspectiva inclusiva. 

No contexto de todas as polít icas educacionais 

brasi leiras do f inal do milênio, destaca-se a atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei Nº. 9.394/96) que apresenta, pela 

primeira vez, um capítulo a esse respeito: “a Educação Especial é uma 

modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente na rede 

regular de ensino, para pessoas portadoras de necessidades 

educacionais especiais” (Art. 58).  

Trata-se de um conjunto de recursos e serviços 

educacionais de apoio que deve estar à disposição de todos os alunos, 

oferecendo diferentes alternativas de atendimento e perpassando por 

toda a Educação Básica. Af irma, no artigo 58, que a oferta de 

Educação Especial tem início na faixa etária de 0-6 anos de idade e 

acrescenta, no Art.  59, que os sistemas de ensino assegurarão, entre 

outras coisas:  

a) currículos, métodos, técnicas e recursos 

educativos específ icos para atender aos 

portadores de necessidades educacionais 

especiais; 

b) terminalidade e aceleração de estudos nos casos 

específ icos;  

c) professores com formação especializada para 

esse atendimento;  



 

 

37 

d) educação especial para o trabalho e acesso 

igualitário a benefícios dos programas sociais 

suplementares. 

 

Em relação ao f inanciamento da Educação Especial,  

a LDBEN proclama, no artigo 60: “os órgãos normativos caracterizarão 

as inst ituições de atendimento que não têm f ins lucrativos para apoiá-

las técnica e f inanceiramente.” Há ainda, conforme a Lei, um 

compromisso do poder público em ampliar o atendimento aos 

portadores de necessidades educacionais especiais na rede pública 

regular de ensino. 

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei Nº. 1072, 

de 09 de janeiro de 2001) também reafirma os compromissos do Estado 

com a Educação Especial no país. 

 Observamos, nessa mesma lei, que a Educação 

Especial incorpora interfaces ideológicas mediante as mudanças 

interat ivas ou imposit ivas de um determinado regime polít ico. Assim 

sendo, Magalhães (2003, p. 65), declara a responsabilidade do Estado 

ao assegurar os direitos das pessoas com deficiência, referindo-se à 

melhoria da sua condição social e econômica. Comenta: 

É possível af irmar, por tanto, que a garant ia dos d ire itos  
soc ia is na le tra da le i  é,  somente, uma instânc ia na lu ta pela 
real conquista da c idadania destas pessoas, porquanto o 
s istema escolar abarca um ínf imo percentual da população 
que ter ia d ire i to a a lguma forma de atendimento educac ional  
espec ial izado. Cabe,  pois ,  à soc iedade c iv i l  se organizar para 
tornar efet ivos os  d ire i tos  legalmente assegurados. 
 
Na tentativa de melhor explicitar o que está posto na 

atual LDBEN, temos as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 
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Educação Básica (2001). Conforme esse documento, a Educação 

Especial passou a ter uma dupla função: atender a todos os alunos com 

necessidades educacionais especiais que requerem atendimento nas 

modalidades específ icas da Educação Especial e apoiar os docentes 

que recebam esse aluno, pois incluir não signif ica simplesmente 

matricular os educandos com necessidades educacionais especiais na 

classe comum do ensino regular, ignorando suas necessidades 

específ icas, mas oferecer ao professor e à escola o suporte necessário 

à sua ação pedagógica. Conforme as Diretr izes, para dar suporte à 

escolarização dos alunos, bem como à prática dos educadores 

(especial istas ou não), a Educação Especial deverá ser ot imizada 

através de currículos, metodologias e recursos didáticos próprios, 

considerando a heterogeneidade do alunado e seu fluxo (desde a 

Educação Infantil ao Ensino Superior).  

O princípio da inclusão ganhou ainda mais reforço 

com a Convenção da Guatemala, de 1999. Esta proíbe qualquer t ipo de 

diferenciação, exclusão ou restr ição baseado na deficiência das 

pessoas. Sendo assim, manter os alunos com deficiência fora do 

ensino regular é considerado exclusão e crime. 

A Convenção Interamericana para Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de 

Deficiência, celebrada na Guatemala (1999) deixa clara a 

impossibil idade de tratamento desigual, def inindo a discriminação como 

toda diferenciação, exclusão ou restr ição com base na deficiência:  
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O termo discr im inação contra as pessoas portadoras de 
def ic iênc ia s ignif ica toda d iferenc iação, exclusão ou restr ição 
baseada em def ic iênc ia,  antecedente de def ic iência,  
conseqüênc ia de def ic iênc ia anter ior  ou percepção de 
def ic iênc ia presente ou passada,  que tenha o efe i to  ou 
propós ito de impedir  ou anular  o reconhec imento,  gozo ou 
exerc íc io por par te das pessoas portadoras de def ic iênc ia de 
seus d ire itos humanos e suas l iberdades fundamentais.  (Ar t .1 ,  
n.  2 “a”)   
 
O Brasi l, signatário do documento, vem 

estabelecendo, através de decretos e portarias, determinações para a 

promoção da acessibi l idade, mediante a supressão de barreiras e de 

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobil iário urbano, na 

construção e reforma de edif ícios e nos meios de transporte e de 

comunicação (BRASIL, 2000). 

Sassaki (2003) nos alerta sobre a importância da 

legislação proclamada como um  dos instrumentos capazes de diminuir 

a discriminação da sociedade. Mas, ao mesmo tempo pondera que esta 

poderá implicar numa dupla ci lada: evoluem os conceitos e massif icam-

se as práticas sociais. Segundo esse autor, para a pessoa com 

deficiência existem dois t ipos de leis: as gerais e as específ icas. Para 

ele, tanto as gerais como as específ icas são ao mesmo tempo 

integracionistas e inclusivas. As leis gerais integracionistas de alguma 

forma criam disposit ivos segregados que garantem o direito para a 

pessoa com deficiência. As leis gerais inclusivas não mencionam 

aquele segmento da população. Não há discriminação, todas os 

sujeitos são assegurados através do direito.  

As leis específ icas integracionistas trazem a idéia de 

que as pessoas com deficiência terão seus direitos assegurados, 

entretanto, deverão ser capazes de exercê-los. As leis específ icas 



 

 

40 

inclusivas também asseguram esses mesmos direitos, a essas mesmas 

pessoas, entretanto, promovem modif icações no ambiente f ísico e 

humano, garantindo a acessibi l idade, ou seja, de condições de ir e vir.   

O descompasso entre intenção da lei e sua 

material ização é, sem dúvida, um desafio a ser persistido por todos 

nós. Skl iar (2006), por exemplo, comenta que as reformas e leis da 

educação atual ingressam na era de uma metástase e não de 

metamorfose. Pois, segundo ele, quando a mudança ocorre através da 

obediência devida ao texto, estamos diante da burocrat ização do outro: 

“quando se trata de mudar porque o texto e a lei assim o dizem, 

estamos part indo de uma perspectiva equivocada, isto é, estamos 

entrando na lógica da f icção textualista e/ou legal” (p.26) 

Sassaki (2003) af irma que o conteúdo previsto nas 

leis assume um caráter ambíguo. Logo, a revisão do seu teor 

prescrit ivo deverá ser analisada a f im de acompanhar a dinâmica do 

grupo social:  

nem todas as le is são tota lmente adequadas se cons iderarmos 
a evolução de conceitos e prát icas soc ia is.  Por isso, e las 
necess itam de revisões que, na maior ia  das vezes, são 
demoradas ou nunca acontecem. (p.146) 
 
A despeito das conquistas de direitos e garantias das 

pessoas com deficiência, ponderamos que o mundo contemporâneo 

anuncia diariamente as relações de poder e o desenvolvimento da 

humanidade. Sendo assim, passamos a constatar que o respeito à 

diferença representa, na real idade, um estado de caricatura da 

identidade e das singularidades na diversidade cultural.  A convivência 

num mesmo espaço de várias culturas implica crescimento, 
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interlocução e interações entre todos; nem sempre propicia a inclusão. 

Entendemos que, para se construir uma educação que abranja todos os 

segmentos da população, devemos partir para uma ação que condene 

todas as formas de discriminação. Estamos hoje, no Brasil , a despeito 

de todo avanço da legislação, ainda diante de um grande desafio: 

garantir o acesso, permanência e aprendizagem de qualidade para 

todos.  

 

1.3 Inclusão de pessoas com deficiência: recuperando um 

debate 

 

De acordo com o Houaiss (2001, p.1594) o termo 

incluir signif ica: juntar (se), inserir (se), introduzir (se); o “estado de 

quem está incluso, inserido, metido, compreendido dentro de algo” 

No debate atual, o uso do termo inclusão foi se 

tornando freqüente e expressa a idéia de mudança brusca na forma de 

encarar as diferenças, em especial, aquelas mais signif icativas ou 

carregadas de estigmas como: “ser velho, mulher, negro, índio, judeu, 

muçulmano; homossexual, def iciente; doente mental; desempregado...” 

(AMARAL, 2002, p. 236-237). 

Quando nos propomos a falar de inclusão retomamos 

o caráter de suas relações com a exclusão. O imperativo deste termo é 

a apartação, privação e negação de direitos que, podem até ser 

declarados, mas a sua materialização é algo, ainda muito distante da 

real idade. Para Bartalott i (2006): 
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a exclusão não é arb itrar ia,  ac identa l,  f ruto do acaso ou da 
sorte;  e la nasce de uma ordem socia l leg i t imada por va lores,  
ideologias que, de cer ta forma, a jus t i f icam. A exc lusão é f ruto 
das formas de organização da soc iedade e das maneiras que 
se estabelecem as re lações entre as  pessoas (p.15)   

 
Sawaia (1999) pondera que tanto a inclusão, como a 

exclusão não podem ser vistas como concepções fragmentadas, 

separadas: “mas são da mesma substância e formam um par 

indissociável que se constitui na própria relação. A dinâmica entre elas 

demonstra a capacidade de uma sociedade exist ir como um sistema” 

(p.105). 

O paradigma da inclusão caracteriza-se como uma 

mudança conceitual que se estabelece em função de uma insatisfação 

oriunda de modelos predominantes de exclusão. Para Marcondes 

(2002), um novo paradigma resulta sempre de causas internas e 

externas que est imulam as mudanças, sejam elas decorrentes do 

avanço que a própria teoria oferece ou do esgotamento dos modelos 

tradicionais de explicações científ icas. 

No nosso cotidiano, o paradigma da inclusão vem se 

expandindo cada vez mais. Nessa difusão, os meios de comunicação 

social (jornais, revistas, internet, televisão) desempenham papel 

fundamental, fazendo circular uma série de informações, carregadas de 

valores e preconceitos. Jodelet (2001), por exemplo, destaca o papel 

dos recursos midiáticos na construção das representações sociais. 

Sabemos, pois, que a mídia desperta sutilmente no imaginário colet ivo 

uma gama de situações que mobilizam a população para envolver-se na 

discussão de assuntos que estão na ordem do dia. A t ítulo de exemplo  

um personagem de telenovela brasileira recente inspirou diversas 
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matérias, de diferentes meios de comunicação social em torno da 

inclusão2. 

Werneck (2006), posicionando-se a respeito do que 

circula na mídia, af irma que debates dessa natureza em relação à 

deficiência, são oportunidades para ampliar a discussão, expondo  

dif iculdades, denunciando discriminações e reivindicações. Segundo a 

jornalista as questões relacionadas à deficiência tornaram-se por algum 

tempo uma conversa part icular,  restr ita sem relevância para os grandes 

debates nacionais, o que contribui para a formação de guetos de 

especialistas no assunto.  

Para Tunes (2003) falamos em inclusão para nos 

referir a pessoas ou grupos excluídos de atividades da vida social, o 

que signif ica af irmar que a exclusão precede a inclusão. A autora 

af irma: “somos uma sociedade excludente. Diversas formas de 

exclusão incidem sobre diferentes pessoas ou grupos de pessoas, ao 

mesmo tempo ou em tempos diferentes de suas vidas”. (p.6) 

Wanderley (2002) af irma que o binômio 

inclusão/exclusão recebe esse rótulo por representar uma ruptura do 

vínculo social. Também Mart inez (2006), reforça esta idéia:  

o reconhec imento da necess idade de uma soc iedade inc lusiva 
supõe o reconhec imento do fenômeno de exc lusão soc ial  
como caracter íst ico da soc iedade contemporânea como tem 
sido sal ientado por  d iversos autores; exc lusão que se 
expressa em todos os campos fundamentais da at ividade 
humana, entre e les o campo da educação. (MARTÍNEZ, 2006,  
p. 1)   

  

                                            
2 Trata-se da telenovela “Páginas da Vida”, exibida pela TV Globo, onde aparece a personagem de 
uma criança com deficiência (Síndrome de Down) cujas situações ali dramatizadas foram alvos de 
diferentes matérias como as do Jornal do Commercio (Recife 01.10.2006) e da Revista Época, nº. 
435 (18.09.2006). 
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No âmbito da educação, a inclusão é assumida como 

um novo paradigma social e educacional, que vem resgatar o sentido 

original do termo integração, defendendo uma sociedade mais justa e 

mais democrát ica, l ivre das prát icas discriminatórias e segregacionistas 

que marcaram negativamente a história da humanidade, sendo 

construída num outro contexto cultural, polít ico e ideológico, que é o 

atual. 

No seio dessa discussão, a produção científ ica no 

campo da Educação Especial no Brasi l vem apresentando um crescente 

desenvolvimento. Esses avanços, entretanto, não são observados em 

relação à sua prática no sistema público de ensino, onde o aluno com 

deficiência não tem recebido um atendimento compatível com suas 

potencial idades e necessidades. Mesmo com toda defesa do princípio 

fundamental da inclusão, percebemos que, do modo como vem se 

processando o atendimento a esse grupo, o que prevalece ainda é a 

legit imação da exclusão social desses indivíduos.  

Na l iteratura, é recorrente uma concepção de 

inclusão como sendo uma revisão ou reciclagem do princípio da 

Integração bastante difundido nos anos 1980.  

Mendes (2006) ressalta que alguns pontos 

corroboraram para a reedição dessa premissa integradora. O primeiro 

corresponde à liderança dos movimentos sociais em prol dos direitos 

humanos, na década de 1960, conscientizando e sensibi l izando a 

sociedade das conseqüências nefastas da segregação e marginal ização 

de qualquer segmento da população. Segundo a autora, com base 
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nesse discurso, legit imou-se uma base moral sob o legado de que 

todas as crianças teriam o direito ao atendimento educacional. O 

segundo ponto diz respeito a alguns elementos que sustentam a defesa 

desse princípio em relação aos alunos com deficiência na escola, 

como: a capacidade de aprendizagem, independência, autonomia, 

qualidade de vida, promoção de condições as mais normais possíveis 

para o grupo. O terceiro diz respeito à diversidade na criação de 

estratégias de ensino para este segmento, bem como às crit icas aos 

modelos de aprendizagem adotados em inst ituições, residências, 

escolas e classes especiais de caráter mais excludente. 

A respeito do movimento integracionista na Educação 

Especial, anterior ao que hoje denominamos inclusão, Mantoan (2000) 

destaca o papel das famílias e sociedade civil para sua consolidação. 

Segundo ela, o movimento em torno da integração adquiriu força 

através da ação de pais, prof issionais, grupos organizados da 

sociedade civil . Af irma: 

Foram muitos  os  polí t icos , educadores,  pais,  personal idades 
bras i le iras  que se ident i f icaram com a educação de pessoas 
com def ic iênc ia e que protagonizaram a h is tór ia dessa 
modal idade de ensino. Todos t iveram papéis re levantes em 
todos os per íodos desse caminhar e não podem ser  ignorados,  
pois atuaram em quadros polí t ico-s i tuac ionais que de a lguma 
forma afetaram a educação de pessoas com def ic iênc ia, seja 
avançando,  ousando, transformando as propostas, seja 
retardando-as, impedindo a sua evolução para novos a lvos 
educac ionais .  (MANTOAN, 2000,  p. 4)  
 
Sassaki (1997), analisando o paradigma pré-

inclusivista, descreve as três formas para inserir a pessoa com 

deficiência sob a ótica do princípio da integração: inserção pura e 

simples das pessoas com deficiência; inserção de adaptação específ ica 

(com apoio no espaço físico comum); inserção de pessoas com 
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deficiência em ambientes separados dentro dos sistemas gerais, tais  

como: escola especial e classe especial na escola comum. Essa forma 

de integração, mesmo com todos os méritos, segundo ele, não deixa de 

ser segregativa.  

Sassaki (2003), ao elencar as características do 

paradigma da integração, alega que elas não contemplam os direitos e 

necessidades de todas as pessoas com deficiência, o que concorre 

para considerá-lo como um modelo segregativo e l imitado. Segundo o 

autor, nesse modelo integrat ivo, a sociedade paral isa-se apenas para  

acolher as pessoas com deficiência.  

Carvalho, R. (1998), a respeito da integração no 

espaço escolar faz a seguinte ponderação:  

[ . . . ]  Trata-se de um processo de educar-ensinar,  juntas ,  
cr ianças d itas  normais com cr ianças portadoras de 
def ic iênc ia, durante uma parte ou na tota l idade do tempo de 
permanênc ia na escola. É um processo gradual e d inâmico 
que assume dis t in tas  formas, segundo as necess idades e  
caracterís t icas de cada aluno, cons iderado o seu contexto 
sóc io-econômico (p.  158) .    

 
Sassaki (2003) descreve que conceitos inclusivistas 

pressupõem: autonomia (condição de domínio no ambiente  f ísico e 

social); independência (decidir sem depender de terceiros); 

empowerment (poder pessoal inerente à condição); equiparação de 

oportunidades (remoção de barreiras/acessibi l idade para todos); e 

inclusão social, def inindo como “processo  pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e simultaneamente estas se preparam 

para assumir papéis na sociedade” (p.41). 
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Enfim, muito se tem falado sobre "integração" e 

"inclusão". Alguns usam os termos indist intamente. Outros os 

dist inguem radicalmente dizendo tratar-se de experiências 

completamente distintas. Enquanto a "integração", no Brasi l, vem 

sendo discutida e interpretada há pelo menos duas décadas, a 

"inclusão" é assunto de debate principalmente nesta últ ima década.  

Apesar das retóricas de integração escolar e de 

educação inclusiva serem recorrentes no país, tal debate se situa 

demasiadamente no âmbito do discurso e da ideologia, com poucas 

proposições embasadas em evidências empíricas. 

 

1.4 Inclusão escolar: o estado da pesquisa no Brasil 

 

Nas últ imas décadas e, mais especif icamente a partir 

da Declaração de Salamanca, em 1994, a inclusão escolar de crianças 

com necessidades educacionais especiais, no ensino regular tem sido 

tema de pesquisas e de eventos científ icos, abordando-se desde os 

pressupostos teóricos, polít icos e f i losóf icos até formas de 

implementação das diretr izes estabelecidas na referida declaração. 

Entre os diversos enfoques pesquisados para este 

trabalho, merece maior destaque os que procuram ouvir os docentes e 

demais prof issionais da comunidade escolar sobre a proposta inclusiva, 

uma vez que professores e demais integrantes da comunidade escolar 

apresentam funções essenciais na estrutura e no funcionamento do 

sistema educacional. Suas expectativas e concepções podem fornecer 
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subsídios relevantes para a compreensão de como estão sendo 

desenvolvidos projetos dessa natureza. 

Localizamos vários estudos acerca de práticas de 

educação inclusiva realizados no Brasil e, de modo geral, eles apontam 

os percalços e dif iculdades para efetivação da inclusão de alunos com 

deficiência na escola regular. 

Mantoan, (1997); Pires & Pires, (1998) e Mantoan, 

(2001) são quase unânimes ao defender o uso de novas estratégias de 

ensino e avaliação, adaptação ou (re)construção de currículos, bem 

como estimulam em seus estudos a part icipação de pais e da 

comunidade nessa nova realidade social e educacional para que ela 

seja verdadeiramente inclusiva. Conforme os autores, do modo como 

estão organizadas as classes regulares, elas não propiciam a inclusão 

dos alunos. Sugerem, pois a adoção de novos conceitos e estratégias, 

como a educação cooperativa para viabil izar a educação inclusiva.  

Acrescentam, que o êxito das práticas educacionais 

inclusivas depende, além disso, de atitudes posit ivas dos professores 

frente à inclusão de crianças com deficiências matriculadas no ensino 

regular. 

Goffredo (1992) e Manzini (1999) têm alertado para o 

fato de que a implantação da educação inclusiva vem encontrando 

limites e dif iculdades, em virtude da falta de formação dos professores 

das classes regulares para atender às necessidades educativas 

especiais, além de infra-estrutura adequada e condições materiais para 

o trabalho pedagógico junto a crianças com deficiência. O que, 
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segundo elas, tem posto essa prática em discussão, principalmente, é a 

ausência de formação especial izada dos educadores para trabalhar 

com esse grupo e isso certamente, constitui-se como um sério 

problema na implantação de polít icas de inclusão.  

Outros estudos nesse campo e nas diferentes regiões 

do país abordaram problemáticas específ icas da inclusão de alunos 

com deficiência nas classes regulares da escola pública. 

Mart ins (2000), em estudo realizado na cidade de 

Natal-RN, buscou conhecer como as crianças com síndrome de Down 

eram percebidas e aceitas na comunidade escolar. Como instrumento 

de coleta e geração de dados util izou o questionário. Os resultados da 

pesquisa mostraram que naquela comunidade escolar predominam 

atitudes de aceitação, bem como uma visão ot imista das professoras 

para com os educandos com síndrome de Down e sua educação na 

escola regular. 

Naujorks (2000) investigou o stress em professores 

do Ensino Fundamental, bem como agentes desencadeadores desse 

problema junto a professores de alunos com necessidades 

educacionais especiais em processo de inclusão. Trata-se de uma 

pesquisa que util iza tanto métodos quantitativos, quanto qualitativos 

nas escolas da rede pública de Santa Maria-RS. A autora constatou  

que a falta de preparo dos professores para real izar o processo de 

inclusão é a principal fonte geradora de stress. 

Bazante (2002), em pesquisa real izada junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE estudou as 
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representações sociais construídas pelos professores sobre Educação 

Especial. Para captá-las uti l izou a entrevista. Os resultados 

evidenciaram representações de Educação Especial centradas num 

movimento de inquietação e incerteza e, ainda, que a inclusão e 

integração constituem-se numa busca pouco articulada entre o fazer 

científ ico e a prática pedagógica do professor no cotidiano escolar. 

Caputo (2002) analisou os procedimentos adotados 

pelo Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), em Juiz de Fora – 

MG, na busca de compreender os critérios de inserção de crianças com 

deficiência na instituição. Este é um estudo etnográf ico. A autora 

uti l izou como instrumentos o diário de campo, entrevistas, f i lmagens e 

fotograf ias. A pesquisa revelou uma instituição, ainda que imbuída de 

um projeto polít ico-pedagógico pautado em princípios democrát icos, 

com dif iculdades para definir critérios mais justos para o ingresso e 

garantia da inserção das crianças que procuram a escola. 

As polít icas públicas educacionais de inclusão dos 

alunos com deficiência foram estudadas por Santiago (2003). A autora 

tomou como marco de referência o que está posto na Constituição 

Federal de 1988. Este foi um estudo documental e seus resultados 

revelaram os l imites impostos à polít ica de inclusão pela própria 

organização social brasi leira, bem como o caráter assistencial 

assumido pela Educação Especial ao longo da história. O estudo, 

real izado na Pós-Graduação em Educação da UFPE, sugere a 

necessidade de uma revisão da estrutura geral da educação, bem como 

a urgência da reformulação na proposta de formação dos docentes. 
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Marques e Oliveira (2003) pesquisaram os múltiplos 

sentidos veiculados sobre o processo de inclusão, no que se refere ao 

atendimento oferecido às pessoas com deficiência. As autoras 

estudaram o assunto em 13 trabalhos desenvolvidos em seis 

universidades da região Sudeste, que têm, dentro de suas l inhas de 

pesquisa, discussões referentes à educação de pessoas com 

deficiência. Examinaram 9 dissertações e 4 teses e os resultados do 

estudo apontaram para um discurso, sobretudo de professores, que se 

f i l ia ora a uma posição integracionista ora inclusivista e ainda, algumas 

vezes, segregacionista para com os alunos com deficiências. 

Em estudo intitulado, “Esferas do cotidiano e não-

cotidiano: representações dos educadores sobre a inclusão”, Gobete, 

Almeida & Sobrinho (2003) analisaram as objetivações dos professores 

quanto ao movimento de inclusão. Os resultados dessa pesquisa 

real izada com professores de Vitória-ES mostraram que esses 

prof issionais admitem a inclusão atrelada a alguns aspectos: inclusão 

restrita, dependendo das condições; inclusão total como direito de 

todos; discordâncias, crít icas, resistências ao movimento de educação 

inclusiva e desconhecimento do sobre assunto.  

Ressaltamos que o estudo anteriormente 

mencionado, embora traga em seu título referência ao termo 

representações e inúmeras vezes faça menção ao termo objetivação, 

originário da obra de Moscovici, não o reconhecemos como um estudo 

fundamentado na Teoria das Representações Sociais, aporte no qual 

nos apoiamos. 
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Sant’Ana (2005) investigou as concepções de 

professores e diretores de escolas públicas do Ensino Fundamental de 

uma cidade do interior paulista, sobre a inclusão escolar. A autora 

real izou entrevistas com esses prof issionais e as principais 

dif iculdades indicadas para a real ização da inclusão referiram-se à 

falta de formação especializada e de apoio técnico no trabalho com 

alunos inseridos nas classes regulares. Como sugestões para 

implantação de uma escola verdadeiramente inclusiva o grupo 

destacou: necessidade de orientação por equipe multidiscipl inar, 

formação continuada, infra-estrutura e recursos pedagógicos 

adequados, experiência prévia junto a alunos com necessidades 

especiais, ati tude posit iva dos agentes, além de apoio da famíl ia e da 

comunidade. 

A identidade e estigma no contexto da escola 

inclusiva, a partir dos estudos de Erving Giffman, foram objetos de 

invest igação de Magalhães e Dias (2005). As autoras descreveram, 

através do estudo de caso, as dimensões pessoal e social da noção de 

identidade e sua relação com os processos de estigmatização, numa 

escola pública do Ceará. Uti l izaram a entrevista, a observação e a 

análise documental para coletar as informações. Os resultados 

apontaram que as práticas de est igmatizar e rotular reduzem as 

expectativas no meio escolar com relação ao desempenho, tanto para 

quem estigmatiza e muito mais para o estigmatizado, no caso, o aluno 

com deficiência. 
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Alves e Naujorks (2005) investigaram as 

Representações Sociais dos professores acerca da inclusão de alunos 

com Distúrbios Globais do Desenvolvimento, em Santa Maria-RS. As 

autoras ut i l izam como suporte a Teoria das Representações Sociais. 

Elas entrevistaram professoras de alunos autistas para captar suas 

representações acerca da inclusão de alunos com Distúrbios Globais 

do Desenvolvimento. As representações sociais desses professores a 

esse respeito centraram-se nos seguintes pontos: social ização como a 

única razão para a inclusão de alunos com psicose e autismo; o 

docente estar preparado como uma condição para real izar inclusão e  a 

afetividade do professor para com esses alunos. 

Bueno (2006) analisou o tratamento dado à inclusão 

escolar em dissertações e teses no campo da Educação Especial.  

Segundo ele, nesses estudos algumas temáticas são expressivas e 

recorrentes como: docência, organização escolar, polít icas de 

atendimento, caracterização e concepções acerca do alunado. O autor 

af irma que os estudos e pesquisas que abordem temáticas como: 

saúde-educação, escola-comunidade são ainda escassos na produção 

científ ica em Educação Especial. 

Camargo e Pássaro (2006) estudaram as visões de 

pais e prof issionais sobre a inclusão escolar de deficientes mentais em 

São Paulo. Para isso elas real izaram entrevistas com pais e 

professores. Conforme os resultados, todos os prof issionais são 

favoráveis à inclusão, no entanto, a grande maioria reconhece que o 

ensino regular não está preparado para receber os alunos com 
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deficiência. Já os pais das crianças, de acordo com a pesquisa, têm 

expectativas posit ivas frente à escola e esperam que nela os seus 

f i lhos possam, sobretudo, aprender a ler e escrever. 

A identidade docente inclusiva de professores e 

alunos foi o objeto de estudo de Oliveira (2006), no Programa de Pós-

Graduação da UFPE. A pesquisa, fundamentada na literatura sobre os 

saberes docentes, invest igou como a identidade inclusiva é construída. 

A análise de conteúdo permitiu indicar que a grande maioria dos 

professores-formadores apresenta concepções integradoras, real iza 

uma prática pedagógica excludente, não mobiliza saberes relacionados 

à educação da pessoa com deficiência ou, quando mobiliza, não o faz 

sob uma perspectiva verdadeiramente inclusiva. Entretanto, os 

resultados em relação ao aluno-docente apontam uma identidade 

construída ou em processo de construção, pautada em princípios 

inclusivos.  

Durante os anos de 1997 e 1998, Mart inez (2006) 

estudou as representações sociais dos professores frente às 

possibil idades, aprendizagens e desenvolvimento dos alunos com 

deficiências, suas próprias ações como educadores, como também a 

configuração de recursos subjet ivos que podem favorecer a ação 

pedagógica criat iva. Os resultados do estudo apontaram 

representações sociais preconceituosas, biologicistas e pessimistas 

acerca das deficiências, dif iculdades de aprendizagem e obstáculos no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico com esses alunos.  
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O papel do professor it inerante frente ao processo de 

inserção de alunos com deficiência, nas escolas da rede municipal de 

Recife foi estudado por Cavalcanti (2007), no Programa de Pós-

Graduação da UFPE. Para investigar a função desse prof issional,  a 

autora lançou mão de dois instrumentos: o questionário e a entrevista 

semi-estruturada. Os resultados dessa pesquisa apontaram que o 

paradigma da integração norteia o fazer pedagógico do professor 

it inerante contribuindo para legit imar a segregação dos alunos com 

deficiência. Sob a égide da escola inclusiva constatou que parte desses 

prof issionais vem descaracterizando o seu papel tradicional de 

it inerante, ora se identif icando enquanto técnico, ora como docente o 

que pode ser traduzido, no dizer da autora, como uma crise de 

identidade prof issional. O trabalho sugere a necessidade de o 

professor it inerante ser desafiado a ressignif icar o seu papel,   

rompendo com o modelo integracionista e tornando-se um agente de 

mediação pedagógica.  

Os estudos acima são uma pequena amostra da farta 

produção científ ica dos últ imos anos que aborda diretamente a inclusão 

escolar. Nosso estudo envereda por um aspecto ainda pouco explorado 

nas investigações sobre essa temática: as representações sociais de 

inclusão entre professoras de escolas públicas municipais de Jaboatão 

dos Guararapes-PE.  

Apesar de termos citado três estudos que adotaram a 

Teoria das Representações Sociais como referencial, destacamos que 

um deles não se adequa aos pressupostos da teoria, outro, embora 
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relacionado à inclusão escolar, focaliza as representações sociais de 

Educação Especial entre professores e uma outra referência aborda 

uma problemática específ ica desse campo, qual seja, a inclusão de 

alunos com distúrbios globais do desenvolvimento. Nosso estudo 

propõe uma inovação, à medida que penetrando no interior das classes 

regulares, procura captar os sentidos e signif icados atr ibuídos por 

professoras à inclusão de alunos com deficiência. 

No próximo capítulo, discorremos sobre a Teoria das 

Representações Sociais e seu valor heuríst ico para a compreensão de 

nossa problemática, bem como dos demais objetos do campo 

educacional.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SOBRE A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 



 

 

58 

A Teoria das Representações Sociais foi elaborada 

pelo romeno naturalizado francês Serge Moscovici no f inal dos anos 

1960 na França. Esse autor não desenvolveu sua teoria no vazio 

cultural, apoiou-se no trabalho de um dos fundadores da Sociologia 

moderna: Émile Durkheim. Pela sua vinculação estreita com a 

Sociologia, a teoria é classif icada como uma forma sociológica de 

psicologia social. 

O conceito de representações colet ivas proposto por 

Durkheim em “As formas elementares da vida religiosa3” foi o ponto de 

partida para a teorização de Moscovici. Na visão de Durkheim, 

representações coletivas signif icam crenças, mitos, religião, opiniões 

que se opõem ao pensamento individual. Um ponto a ser destacado no 

conceito de representações coletivas proposto por Durkheim é a 

impermeabil idade do coletivo à instabil idade das mudanças individuais. 

O que marca a perspectiva teórica desse autor é a oposição ou 

dicotomia entre coletivo e individual 

As representações colet ivas seriam, de certa forma, 

um conteúdo normativo exercendo uma espécie de coerção sobre os 

indivíduos na sociedade. Moscovici, ampliando o conceito de Durkheim, 

af irma que os fenômenos sociais assumem particularidades, são 

dinâmicos e mutáveis de signif icados. Portanto, passíveis de 

modif icações e transformações. Os fenômenos que a sociedade 

contemporânea encena são mais complexos e, por isso, assumem um 

caráter social. Dessa forma, em 1961, com sua clássica obra “La 

                                            
3 As formas elementares da vida relig iosa   é uma obra publ icada or iginalmente 
por Emile Durheim  em 1912. No  Bras i l  o tex to é publ icado pela Editora Mart ins 
Fontes. 
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psycanalise son image et son public”, Moscovici inaugura uma nova 

postura frente ao conhecimento, criando a Teoria das Representações 

Sociais. 

Conforme Farr (1998), a Teoria das Representações 

Sociais contribuiu para um rompimento com os parâmetros clássicos 

das ciências sociais, ao valorizar o conhecimento empírico e a 

interação indivíduo e o social. Inicialmente, a teoria não teve tanta 

difusão e aceitação nos meios científ icos, posteriormente, com a 

decadência dos paradigmas tradicionais, passa a ter seu 

reconhecimento. 

Conforme Jodelet (2001), os homens buscam de 

diferentes maneiras explicar a real idade que o cerca e é por essa razão 

que criam as representações sociais. Elas são, portanto, formas 

comparti lhadas de explicar a realidade, os objetos sociais em geral. 

As representações sociais são, de acordo com 

Moscovici (1978), teorias do senso comum que se elaboram 

coletivamente nas interações sociais, sujeito-sujeito e sujeito -  

inst ituição, num determinado tempo, numa cultura e num espaço 

específ ico, na tentativa de tornar o estranho familiar e dar conta da 

real idade. É na interação com o mundo e com os parceiros que o 

sujeito elabora o conhecimento e vai se socializando, construindo 

valores e se apropriando das idéias que circulam na sociedade.  

Entendemos, pois, como sendo representações 

sociais os conhecimentos que o sujeito possui acerca de objetos ou 

eventos (materiais ou abstratos). Lembrando que esses conhecimentos, 
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ou modos de explicar a realidade, dirigem ou orientam seus 

comportamentos e ações. São eles que vão orientar as práticas e as 

condutas, função precípua dessas representações. 

As representações sociais têm, portanto, um vínculo 

com a ação humana, elas dão sentido ao comportamento, integrando-o 

numa rede de relações, concorrendo para reconstruir e ressignif icar os 

objetos sociais. Nessa l inha de compreensão, Jodelet (2001)  af irma: 

a representação social é uma forma de conhecimento,  
soc ia lmente e laborada e part i lhada,  com um objeto prát ico, e 
que contr ibu i para a construção de uma real idade comum a um 
conjunto soc ia l.  Igualmente des ignada como senso comum ou 
a inda saber  ingênuo,  natura l,  es ta forma de conhecimento é 
d iferenc iada, entre outras , do conhecimento c ient í f ico.  
Entretanto, é t ida como objeto de estudo tão legít imo quanto 
este, devido à sua impor tânc ia na v ida soc ial e à eluc idação 
poss ib i l i tadora dos processos cogni t ivos e das interações  
soc ia is  (p.22) .  

 
O senso comum, conhecimento valorizado nesta 

teoria, é considerado como natural e espontâneo na vida interat iva das 

pessoas. Não há conhecimento mais privi legiado que o outro, a 

tradição que existe em sua comunidade o torna mais valorizado e 

signif icat ivo. O senso comum é um saber do mundo vivido. 

Referindo-se à natureza da representação social,  

Moscovici (2003) completa: 

As Representações Soc ia is [ . . . ]  ocupam uma pos ição cur iosa,  
em algum ponto entre conceitos , que têm como seu objet ivo 
abstrai r  sent ido do mundo e in troduzir  nele ordem e 
percepções, que reproduzam o mundo de uma forma 
signif icat iva. Elas  sempre possuem duas faces, que são 
interdependentes, como duas faces de uma folha de papel:  a  
face icônica e a face s imból ica (p 46).   

 
Por ocupar uma posição instigadora, as 

representações sociais possibi l itam uma relação muito proximal entre o 

universo particular de cada individuo, entre grupos e o universo 
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exterior, ou seja, as informações e conhecimento que estão ao redor do 

mundo. As relações passam a ser bastante imbricadas, por isso, estão 

interdependentes. A representação está interligada à idéia de imagem 

e signif icação.      

Jodelet (2001) acrescenta que as representações 

sociais circulam nos discursos e são trazidas pelas palavras e 

veiculadas em mensagens e imagens midiát icas, cristalizadas em 

condutas e organizações materiais e espaciais. Elas têm a f inalidade 

de tornar famil iar algo não-famil iar,  ou novo no universo conceitual 

desse grupo ou a interpretação de um novo conceito de ciências que foi 

vulgarizado na socialização, recebendo acréscimos e ou distorções. Na 

diversidade das informações e dos encontros entre pessoas, grupos ou 

objetos tentamos dar signif icados singulares e particulares ao 

conhecimento. A representação social envolve uma  série de 

proposições que possibi l itam que coisas ou pessoas sejam 

classif icadas, que seus caracteres sejam descritos, seus sentimentos e 

ações sejam explicados e assim por diante. (JODELET, 2001, p. 209). 

O campo de produção da representação social está 

centrado no cot idiano. É nele que as representações se constroem. 

Nesse contato face a face e no comparti lhar das experiências vividas 

na relação com o outro e com o mundo é que se forma, através de 

palavras, de at itudes, de comportamentos e de sentimentos, uma forma 

de compreender o real e a si próprio nessa real idade. A teoria possui 

até hoje vários desdobramentos, mas devido a sua original idade é 

denominada de a grande teoria . Os pressupostos fundamentais sob os 
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quais se assentam a grande teoria  são: a indissociabi l idade 

sujeito/objeto e a valorização do senso comum. 

A indissociabi l idade sujeito versus objeto pode ser 

percebida mediante o processo de entendimento, interação e 

comunicação entre as pessoas. A esse respeito, Moscovici (2003) 

af irma: “o conhecimento emerge do mundo onde as pessoas se 

encontram e interagem, do mundo onde os interesses humanos, 

necessidades e desejos encontram expressão, satisfação ou 

frustração” (p. 9). Nesse sentido, as Representações Sociais, não se 

baseiam numa concepção individualista, mas apontam para a 

construção social dos sujeitos em uma determinada sociedade. Isto é, 

indivíduos pensam, agem, elaboram conceitos, def inições, real izam 

práticas sociais coletivas. Moscovici reconhece o valor da comunicação 

social para a construção da representação social. Jodelet (2001, p.31) 

completa: “a comunicação social e seus aspectos (interindividuais e 

interinst itucionais) aparecem como condição de possibi l idade e de 

determinação das representações sociais”.  

Jodelet (2001) sinaliza que a comunicação 

desempenha um papel edif icante nas trocas e interações que 

acontecem na elaboração de um universo consensual. Remete a 

fenômenos de inf luência e de pertença sociais decisivos na criação dos 

sistemas intelectuais e de suas formas: 

A comunicação é o vetor de transmissão da l inguagem, 
por tadora em si mesma de representações. Em seguida, e la 
inc ide sobre os aspectos estrutura is e formais do pensamento 
soc ia l ,  à medida que engaja processos de in teração soc ia l ,  
inf luênc ia, consenso ou d issenso e polêmica.  F inalmente, e la  
contr ibu i para for jar  representações que, apoiadas numa 
energét ica soc ia l,  são per t inentes para a vida prát ica e afet iva  
dos grupos. Energét ica e pert inênc ia socia is que expl icam, 
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juntamente com o poder performát ico das palavras e dos 
d iscursos, a força com a qual as representações instauram 
versões da real idade,  comuns e par t i lhadas (JODELET, 2001,  
P.32). 

  
Com base nesse pressuposto, reiteramos que as 

representações não são simples mecanismos, cópias das impressões 

dos indivíduos, mas resultam da interação homem e sociedade, num 

constante reinventar de situações onde estão presentes  signos e 

símbolos, conflitos e propostas. É de fato a realidade  que permite a 

mediação entre o ser e o objeto. 

O segundo pressuposto da grande teoria é a 

valorização do senso comum. Tradicionalmente, o senso comum foi 

considerado como um conjunto de conhecimento confuso, 

inconsistente, desarticulado e fragmentado e elaborado a part ir do 

imediatismo do cotidiano. A estrutura sobre a qual se ergue o 

pensamento comum se caracteriza como um modelo informal, ou seja, 

uma estrutura semi-lógica, de caráter espontâneo e prát ico, oposto ao 

estabelecido na ciência.  

Moscovici (1978), contrariando essa perspectiva, 

buscou mostrar a permanente relação entre a produção científ ica e o 

seu retorno para o contexto social. Segundo ele, os sujeitos se 

apropriam, recriam e uti l izam os conhecimentos oriundos da ciência no 

seu cot idiano. Ao trazer a discussão sobre o saber e o fazer do senso 

comum, o autor procurou evidenciar que esse tipo de conhecimento 

também faz história, muda rumos, constrói cultura, amplia horizontes, 

sustenta e fornece condições para que os grupos menos privilegiados 

se apropriem da ciência. Ele empreendeu a tarefa de colocar em cena 
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personagens, que até então eram considerados de menor importância, 

ou seja, os sujeitos que não produziam um conhecimento elaborado 

dentro dos padrões canônicos da ciência. Na perspectiva das 

representações sociais, o senso comum deve ser analisado como um 

produto do mundo contemporâneo que se caracteriza como saber 

consensual. 

Os universos consensuais e reif icados são categorias 

de saberes explicitadas por Moscovici (2003), apresentando os 

movimentos interat ivos das relações humanas no mundo. O primeiro 

configura um conhecimento interdependente onde nada, nem ninguém é 

excluído. Os saberes são respeitados. A comunicação, os discursos 

sustentam o sentido das inter-relações na ampla diversidade cultural. O 

segundo é enquadrado na lógica da competência. O que difere um 

saber do outro é a funcionalidade. Assim, a ciência estaria diretamente 

voltada para o universo reif icado e as representações sociais tratariam 

dos universos consensuais para os grupos. 

O caráter inovador da teoria foi descobrir no senso 

comum, o pensamento representat ivo como mediador de novos 

conhecimentos e, conseqüentemente, um instrumento gerador de ações 

e comportamentos nas relações sociais. O senso comum passa a ser 

visto como um tipo de pensamento articulado e por isso valorizado, 

construído nas interações sociais. Reafirmamos o conhecimento do 

senso comum como um conhecimento válido e de todos, independente 

de classe social. 
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Apresentamos, a partir da f igura 1, a síntese dos 

elementos que concorrem para a construção da representação social.  

Partindo do primeiro movimento das relações estabelecidas entre 

conhecimento e cotidiano, visto na área periférica esquerda, podemos 

af irmar que as representações sociais, como um conhecimento prático, 

estão intrinsecamente interl igadas ao cotidiano e aos universos 

consensuais. Através da ação mental,  o sujeito, que é social, comporta-

se mediante processos cognitivos. 

Percebemos, na área periférica direita, a interl igação 

entre comportamento e comunicação social e, no centro da f igura, 

local izamos a relação entre comunicação e interpretação da realidade e 

sua conexão com o conhecimento. Em suma, num esforço de 

sintet izarmos nossa compreensão sobre a teoria, esta f igura i lustra que 

os processos de comunicação possibil itam ao sujeito interiorizar 

saberes e conhecimentos que orientam as práticas, culminando na 

construção da representação social.   
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2.1 Os Processos de construção das Representações Sociais 

 

Os mecanismos pelos quais elaboramos as 

representações sociais são a objetivação e ancoragem. Por objetivação 

entendemos, de acordo com Bonfim (1991):  

a concret ização ou mater ia l ização de um objeto abstrato 
representado; quando um esquema conceitual se torna real e 
acessível  ao senso comum” (p.85) .  
 
Moscovici (2003) af irma que objetivação “é 

transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está 

na mente em algo que exista no mundo físico”. (p.61).  

A objetivação corresponde à mudança de uma idéia 

em algo concreto, tratando-se de uma estratégia fundamental para 

determinar a comunicação social. Sendo assim, a objetivação, parte do 

pressuposto da experiência humana, que é social e  não individual: “Na 

representação social não encontramos, propriamente confissões 

individuais e sim psicossociais, com as quais o individuo crava no 

social a sua especif icidade, após ter sido alvejado por ele”  (PERRUSI, 

1995, p. 67).  

O segundo mecanismo de formação das 

Representações Sociais é a ancoragem, considerada um processo pelo 

qual procuramos classif icar, encontrar um lugar de interiorização de 

valores através da familiarização. Quando algo não se enquadra a um 

modelo familiar, nós o forçamos a tomar determinada forma, ou 

encaixar em determinada categoria, sob pena de não poder ser 

decodif icado.  O empecilho de aceitar o estranho e o diferente passa a 
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ser algo ameaçador. Por isso, a ancoragem é um movimento que 

implica, na maioria das vezes, emitir uma idéia valorat iva e de 

interpretação. 

Moscovici (2003) considera que a ancoragem “é um 

processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intr iga, 

em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 

paradigma de uma categoria que  nós pensamos ser apropriada”. (p.61) 

A ancoragem surge como extensão da objetivação, 

pois a mesma, passa a assegurar as três funções fundamentais da 

representação: a incorporação do estranho ou do novo, a interpretação 

da real idade e a orientação dos comportamentos:  

 
 
o processo de ancoragem caracter iza  uma das mais  
impor tantes funções da representação soc ial ,  que é a 
domest icação do est ranho. Parale la a esta função é de 
antecipar o desdobramento das re lações  soc ia is ,  func iona 
como l igação entre o passado e o futuro” .  (BONFIM, 1991, p.  
86) .  
 
Numa síntese, podemos af irmar que a ancoragem e a 

objetivação são dois processos sócio-cognitivos dist intos, mas 

interdependentes. A ancoragem introjeta idéias desconhecidas para 

conhecidas. Como algo ameaçador; classif ica,  rotula, sintetiza, avalia 

o objeto. Cria o simbólico. Sua função é assegurar o elo cognitivo da 

representação social. A objet ivação, por sua vez, é o conhecimento 

mais forte, enraizado e resistente. Ao mesmo tempo seleciona, 

compara, naturaliza e concret iza a conduta do individuo.  
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2.2 Representações Sociais e Educação 

 

A grande teoria ,  ou seja, as idéias originais de 

Moscovici (1978) comportam, de acordo com Sá (1998, p. 65), 

desdobramentos. Entre eles, destaca: Denise Jodelet,  em Paris, que 

mantém em suas pesquisas o caráter mais original da teoria;  W illem 

Doise, em Genebra, que procura articulá-la  com uma perspectiva mais 

sociológica; Jean-Claude Abric, em Aix-en-Provence, enfatizando a 

dimensão cognitivo-estrutural das representações, ou seja, a Teoria do 

Núcleo Central.  Reiteramos que nesta pesquisa, embora reconhecendo 

os desdobramentos, optamos por trabalhar com a proposição original,  

uti l izando, sobretudo Moscovici e Jodelet. 

Como af irma Jodelet (2001), o campo de pesquisa em 

representação social tem se revelado extremamente férti l,  marcado 

pela transversalidade, vitalidade e complexidade. A noção de 

representação social, oriunda do conceito tradicional de representação 

coletiva, permanece viva e tem sido objeto de interesse de várias áreas 

como: Sociologia, Psicologia, Antropologia, História, Educação, Saúde, 

o que atesta um dos aspectos mais promissores dessa teoria: a sua 

transversalidade. Além disso, devido ao caráter mult idisciplinar, ao 

estudar as representações sociais, articulam-se uma série de conceitos 

tanto de ordem psicológica quanto sociológica. 

No âmbito da educação, Gil ly (2001) foi um dos 

primeiros a destacar a importância da noção de representação social 

para a compreensão dos fenômenos educacionais, não apenas numa 
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perspectiva macroscópica, mas também para análises mais detalhadas 

de aspectos do cotidiano escolar, das classes, dos saberes, 

inst ituições educacionais, relações pedagógicas, entre outros. 

Como estudiosos na área da Educação, que 

util izaram o aporte das representações sociais, destacamos: Mazzotti  

(2002) que investigou as representações sociais de trabalho infanto-

juvenil construídas entre professoras de escolas públicas, alunos 

trabalhadores, seus pais e empregadores.  Sousa (2002) real izou um 

estado da arte da pesquisa em representações sociais  na Universidade 

Catól ica de São Paulo. Madeira tem estudado as representações 

sociais de diferentes objetos educacionais como a escola e o saber 

(1998); prof issão docente (2002); teorias de aprendizagem entre 

professores(2002). Machado (2003) estudou as representações sociais 

de construtivismo (2003) e ciclos de aprendizagem (2006) entre 

professores alfabetizadores; Albuquerque (2007) estudou a estrutura 

da representação social e o habitus de professoras dos anos iniciais do 

ensino fundamental. Esses são alguns  poucos exemplos do férti l uso 

da teoria em âmbito nacional. 

No Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, a ut i l ização desse 

aporte teórico vem crescendo. Em estudo exploratório realizado na 

bibl ioteca do Centro de Educação constatamos que, no período entre 

2000 a 2004, foram publicadas várias pesquisas fundamentadas nesse 

referencial. Sobre o uso pertinente e proveitoso desse aporte no campo 

educacional, destacamos os estudos de: Lins (2000) que focalizou as 
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representações sociais de escola entre estudantes de instituições 

públicas de Recife; Abranches (2000) o sucesso e o fracasso escolar; 

Costa (2001) enfocou a representação social dos professores sobre o 

uso de computador na escola e sua repercussão na prát ica pedagógica; 

Silva (2002) centrou sua preocupação nas representações sociais de 

formação continuada por professores de classes mult isseriadas. Além 

de Bazante (2002) que identif icou as representações sociais dos 

professores sobre educação especial na rede estadual de ensino; 

Mendes (2002)  o uso da informática na educação; Freire (2002) gênero 

entre professoras; Silva (2002) o professor de Matemática; Lima (2002) 

formação continuada de professores das escolas públicas municipais 

de João Pessoa; Barboza (2003) gênero das alunas e dos alunos das 

sétimas e oitavas séries do ensino fundamental nas aulas de educação 

física e Crusoé (2003) focou as representações sociais do professor de 

matemática sobre interdisciplinaridade. Esses são alguns exemplos que 

reforçam o crescente fortalecimento da Teoria das Representações 

Sociais para a compreensão do fenômeno educacional em  nosso 

espaço acadêmico. 

É pois, este construto teórico que apóia o nosso 

estudo sobre inclusão escolar. Esta teoria constitui-se como uma forma 

de romper modelos explicat ivos que se sustentam estruturalmente com 

base na dicotomia individual e colet ivo, passando a constituir uma nova 

modalidade de leitura e interpretação da realidade social. A adoção 

desse referencial para o estudo da inclusão escolar possibi l itou 

apreender o pensamento, as implicações sobre a prática bem como, a 
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teia de signif icados e sentidos atribuídos pelas professoras ao que se 

constitui como princípio para a Educação Especial: a inclusão escolar 

dos alunos com deficiência. 

A seguir, apresentaremos o percurso de nossa 

pesquisa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O PERCURSO DA PESQUISA 
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SPINK (1995) considera que os estudos e pesquisas 

fundamentados na Teoria das Representações Sociais exigem longas 

sessões de entrevistas semi-estruturadas, levantamentos paralelos 

sobre o contexto onde os indivíduos se situam e análise demorada.  

Para concretização de nosso objetivo, tomamos as 

seguintes decisões: 

a) optamos pela abordagem qualitativa; 

b) def inimos como campo empírico a rede municipal 

de Jaboatão dos Guararapes e como participantes 

as professoras que recebem alunos com 

deficiência em turmas regulares; 

c) uti l izamos como procedimentos de coleta a 

entrevista e a associação livre de palavras e, para 

analisar as informações, ut i l izamos a análise de 

conteúdo de L. Bardin.  

 

O percurso da pesquisa pode ser melhor visualizado 

no Quadro 1, a seguir:. 
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QUADRO 1 –   Desenho da Pesquisa 

Procedimentos Estudo 

Coleta Análise 
Sujeitos 

Participantes 
Objetivos 

 
1ªfase 

Entrevistas Análise de 
Conteúdo 

43 Professoras 
de Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental 
 

Levantar o 
conteúdo geral 
das 
representações 
sociais de 
inclusão. 

2ª fase Associação 
Livre de 
Palavras 

Freqüências; 
Distr ibuição 
em campos/ 
apreensão 
dos sentidos 
de cada 
campo 

43 Professoras 
de Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental 

Mapear o 
campo 
semântico em 
torno do objeto 
de estudo. 

        

3.1 A opção pela abordagem qualitativa 

 

Nessa abordagem, o conhecimento é contemplado 

com base no vivido e no experimentado no dia-a-dia. É a epistemologia 

que invest iga esse mundo vivido. Desse modo, o objeto das ciências 

sociais já se encontra de certa forma estruturado e interpretado, uma 

vez que a realidade social possui sentido e intenção para os homens.  

A abordagem qualitat iva, não desprezando o 

quantif icar, conforme Minayo (1994), responde a questões muito 

particulares: 

Ela trabalha com o universo de s ignif icados, motivos,  
aspirações, crenças, va lores e at i tudes, o que corresponde a  
um espaço mais profundo das re lações, dos processos e dos 
fenômenos que não pode ser reduzidos à operac ional ização 
de var iáveis (p.21-22) .  
 
Convém lembrar que o valor dessa abordagem para 

as pesquisas fundamentadas na Teoria das Representações Sociais se 

deve a importância dada aos signif icados que as pessoas atribuem aos 
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fatos e eventos, sendo sempre objeto de preocupação do pesquisador 

captar a perspectiva das part icipantes, isto é, a maneira como as 

pessoas envolvidas encaram as questões que estão sendo focalizadas. 

 

3.2 Procedimentos de coleta e geração dos dados 

 

Os instrumentos uti l izados foram a entrevista semi-

estruturada e a associação livre de palavras.  

A entrevista, de caráter semi-estruturado, 

instrumento comumente uti l izado nas pesquisas em ciências sociais, 

propicia uma ação interat iva entre o entrevistador e o entrevistado, 

possibil itando esclarecer, adaptar e obter outras informações. Esse 

instrumento é marcado pelo processo de interação. Sua principal 

vantagem é a captação quase que imediata da informação, aliada à 

possibil idade de aprofundamento de pontos levantados por outros 

instrumentos. No caso do nosso estudo, a entrevista será uti l izada 

como um dos instrumentos para captação das representações sociais 

de inclusão das professoras.  

Para Triviños (1987), a entrevista é um instrumento 

edif icante para que o pesquisador real ize a coleta de informações. Para 

Ludke e André (1986), consiste no processo de interação entre o 

pesquisador e o pesquisado, rompendo um distanciamento 

convencional e gél ido. Outra característica importante é a pert inência 

para captar de forma imediata as informações desejadas, como 



 

 

76 

também, permite aprofundar pontos que deixaram obscuros, dúvidas e 

esclarecimentos. 

Segundo Szymanski (2004), a entrevista é uma 

situação de interação em que estão em jogo as percepções do outro e 

de si. O pesquisador busca muito mais do que uma simples informação. 

Instaura-se nessa relação a credibil idade para que o participante, 

através da verbalização, possa trazer elementos relevantes  que 

ajudem a responder nossas questões de pesquisa. 

A técnica de associação livre de palavras é um tipo 

de instrumento de coleta de informações aberta que se estrutura a 

partir da evocação de respostas dadas, com base em um estímulo 

indutor, o que permite colocar em evidência os universos semânticos 

relacionados a determinado conteúdo. Essa técnica pode favorecer a 

obtenção de um material mais espontâneo junto aos participantes da 

pesquisa. Esta técnica foi uti l izada como um instrumento precípuo na 

captação dos sentidos atribuídos pelos professores à formação para 

inclusão. 

Para o trabalho de campo elaboramos previamente 

um roteiro (Anexo 1) que elencava os pontos a serem tratados na 

entrevista, bem como o protocolo para a l ivre associação de palavras 

(Anexo 2).  

 

3.3 Os participantes da pesquisa 
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Participaram desta pesquisa quarenta e três (43) 

professoras que lecionam turmas da Educação Infantil e das quatro (4) 

primeiras séries do Ensino Fundamental de rede municipal de Jaboatão 

dos Guararapes. Para escolher essas professoras consideramos o 

seguinte critério: estarem recebendo alunos com deficiência em suas 

turmas regulares para fazer a inclusão.  A definição desse número de 

quarenta e três (43) professoras é relevante para a nossa escolha 

porque ele representa em torno de 10% do número de professoras que  

naquele município vêm recebendo alunos com deficiência em suas 

turmas regulares. Lembramos ainda que esse número atende a uma 

recomendação ao uso da associação livre de palavras, pois, segundo 

os que vêm util izando essa técnica como Machado (2003) e 

Albuquerque (2005), construir amostras muito pequenas constitui-se 

como um obstáculo para o mapeamento dos campos semânticos, pois 

têm-se um número muito reduzido de evocações dos sujeitos. 

As participantes desta pesquisa são todas mulheres, 

sendo que 77% ingressaram na função através de concurso público e 

23% por indicação ou seleção. Dessas professoras, 63% atuam apenas 

na rede municipal de Jaboatão; 14% atuam também na rede estadual e 

23%, além da rede municipal de Jaboatão, atuam como docentes em 

outros municípios da região metropoli tana como Recife, Olinda, Moreno 

e Paulista. 

O grupo pesquisado possui formação acadêmica 

variada (Tabela 1). Trata-se de um conjunto de professoras 

predominantemente com formação acadêmica superior.  70% delas já 
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concluíram a graduação e estão no momento matriculadas em cursos 

de pós-graduação lato e  scricto sensu. Mais de 23% estão cursando a 

graduação e 7% das part icipantes concluíram apenas o curso Normal 

Médio (antigo magistério).  

 

Tabela 1 

Nível de formação acadêmica das professoras 

participantes 

n = 43 

Nível de formação F % 

Pós-graduação (scricto sensu) - cursando 

Pós-graduação (lato sensu) - cursando 

Pós-graduação (lato sensu) - concluída 

Graduação (concluída) 

Graduação (cursando) 

Normal Médio (ant igo Magistério) 

01 

19 

08 

02 

10 

03 

2 

44 

19 

5 

23 

7 

TOTAL 43 100 

 

As professoras estão numa faixa etária que varia dos 

vinte e cinco (25) aos cinqüenta e cinco (55) anos, sendo que a maioria 

das entrevistadas encontra-se na faixa entre vinte e cinco (25) e vinte e 

nove anos (29), conforme Tabela 2. 
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Tabela  2 

Faixa etária das professoras participantes 

n = 43 

Faixa etária F % 

25 – 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 – 55  

12 

09 

07 

09 

04 

02 

28 

21 

16 

21 

9 

5 

TOTAL 43 100% 

 

De acordo com a Tabela 3, o tempo de exercício na 

prof issão está assim organizado: três (3) professoras estão no f inal de 

carreira com mais de vinte e cinco anos (25), aguardando a 

aposentadoria; onze (11) professoras estão com o tempo de atividade 

variando entre onze (11) e quinze (15), e dezoito (18) professoras 

estão em início de carreira possuindo de um (1) a cinco (5) anos de 

exercício prof issional. 
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Tabela  3 

Tempo de serviço das professoras participantes 

n = 43 

Tempo de serviço F % 

01 - 05 anos 

06 - 10 anos 

11 - 15 anos 

16 - 20 anos 

21 - 25 anos 

26 - 30 anos 

 

18 

2 

11 

4 

5 

3 

42 

5 

25 

9 

12 

7 

TOTAL 43 100% 

 

Conforme Tabela 4, o grupo atua em diferentes 

turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A distribuição das 

professoras está assim organizada:  treze (13) professoras atuam em 

turmas de Educação Infantil, dezesseis (16) são professoras de 

primeira série; sete (7) lecionam segunda série; cinco (5) atuam na 

terceira série e duas (2) são professoras de quarta série do Ensino 

Fundamental.   

 



 

 

81 

Tabela 4 

Turmas em que as professoras lecionam 

n = 43 

Turma F % 

Educação Infantil  

1ª série 

2ª série 

3ª série 

4ª série 

 

13 

16 

7 

5 

2 

30 

37 

16 

12 

5 

TOTAL 43 100% 

 

 

O tempo de atuação das professoras em sala de aula 

com alunos com deficiência é também variado (Tabela 5) sendo: a 

maior concentração vinte e três (23) professoras estão com até cinco 

anos de experiência pedagógica inclusiva, dezesseis (16) professoras 

estão com menos de cinco anos de experiência inclusiva e ainda quatro 

(4) professoras estão com mais de seis anos desenvolvendo prát icas 

de inclusão. 
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Tabela 5 

Tempo de atuação com educando com deficiência 

n = 43 

Intervalos de tempo F % 

Menos de 1 ano 

01 - 05 anos 

06 - 10 anos 

11 - 15 anos 

16 - 20 anos 

16 

23 

2 

1 

1 

37 

54 

5 

2 

2 

TOTAL 43 100% 

  

No decorrer deste trabalho, as part icipantes serão 

identif icadas pelo seguinte código: a letra maiúscula P (indica a palavra 

professora), seguida do número de ordem das entrevistas, das etapas 

que lecionam na Educação Básica, ou seja, EF (Ensino Fundamental), 

EI (Educação Infantil) e, por f im, das iniciais de sua formação 

acadêmica: PG (Pós-Graduação), CPG (Cursando Pós-Graduação), G 

(Graduação), CG (Cursando Graduação) e NM (Normal Médio). 

Exemplif icando: P13EIPG signif ica: Professora de protocolo nº. 13, 

leciona na Educação Infantil com Pós-Graduação. 

 

3.4 O Campo Empírico  

 

No município de Jaboatão dos Guararapes, a 

instância pública responsável pela condução de ações da Educação 

Especial é o Departamento de Educação Especial – DEE. 
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Conforme relato verbal4 da assessoria pedagógica, 

trata-se de um expediente da Secretaria de Educação e tem como 

f inalidade desenvolver programas, projetos e ações que garantam o 

atendimento dos alunos com deficiência que necessitam de serviços 

especiais, acompanhando e apoiando de forma sistemática o processo 

de inclusão desses alunos. São ações desenvolvidas pelo DEE: 

• Levantamento dos alunos que chegam às escolas 

com diagnósticos clínicos, através de f icha 

legendada, contendo os diversos tipos de 

deficiência;  

• Assistência e acompanhamento ao professor no 

processo de inclusão, estabelecendo contato 

sistemático e orientação pedagógica em relação 

às adaptações curriculares; 

• Encaminhamento de crianças com deficiência para 

o atendimento especializado através de uma 

articulação educação/saúde; 

• Formação continuada na área de Educação 

Especial para supervisores escolares a f im de 

garantir um suporte à  escolarização dos alunos e 

orientação da prát ica docente. 

• Oferta do curso de Língua dos Sinais – LIBRAS, 

para professores da rede municipal de ensino em 

                                            
4 Informações obt idas durante o percurso da pesquisa através de entrevis tas com 
técnicos da SEDUCE – DEE. 
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parceria com o Departamento de Educação 

Especial da cidade do Recife. 

• Implantação de salas de recursos em escolas 

consideradas pólos no município, com recursos 

oriundos do FNDE – MEC.  

 

Em relação ao processo de acompanhamento ao 

docente na rede municipal de ensino, o DEE promove: visitas de 

assessoria pedagógica às escolas com alunos em processo de 

inclusão, buscando conhecer as dif iculdades dos mesmos, criando um 

espaço de escuta e  orientação aos professores. 

Em parceria com o Projeto Saúde na Escola: tempo 

de crescer, da Secretaria de Saúde, do Município de Recife, o DEE 

oferece momentos de formação continuada aos professores, que 

recebem alunos com transtornos do desenvolvimento. 

 Quanto à escolarização dos alunos que chegam às 

inst ituições de ensino com diagnóstico clínico, a orientação 

estabelecida pelo DEE é que a supervisora escolar realize uma 

avaliação e proceda ao encaminhamento à assessoria pedagógica do 

departamento, bem como à orientação dos mesmos. Outra situação 

refere-se à criança que está freqüentando o ensino fundamental sem 

laudo médico. Nesse caso, a orientação para o professor é que faça 

observação sistemática do aluno, registrando os dados relevantes 

sobre o mesmo, os quais servirão como referência para as decisões de 

natureza pedagógica e - quem sabe - posteriores encaminhamento.  
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De acordo com as informações da Diretoria de 

Planejamento, através do Departamento de Informações Estatíst ico - 

Educacionais – DIEE, 2007,  o processo de inclusão do aluno com 

deficiência no município está assim distribuído: 16 escolas no Distrito 

de Prazeres com 39 alunos. No segundo distrito, Jaboatão, são 8 

escolas com 15 alunos. Em Cavaleiro, terceiro distri to, são 12 escolas 

e 47 alunos. No total são 101 alunos que estão em processo de 

inclusão na rede pública municipal de Jaboatão dos Guararapes. 

 

3.5 Aproximação com o campo empírico e o contato com os 

participantes 

  

O trabalho de campo foi planejado através do 

seguinte questionamento: em quais escolas da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental da rede pública municipal de Jaboatão dos 

Guararapes estão matriculados alunos com  deficiência em processo de 

inclusão escolar?  

Essa questão é, ao mesmo tempo, simples e 

complexa, pois obter essa informação foi algo que, inicialmente, nos 

pareceu muito óbvio como professora da rede municipal e técnica da 

Secretaria de Educação daquele município acreditávamos que esses 

dados estariam rapidamente ao nosso dispor. Entretanto, a trajetória 

nos mostrou, exatamente, o contrário. Os primeiros contatos já foram 

demonstrando que tal tarefa não seria assim tão fáci l. 
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Os percalços foram surgindo e a f lexibi l idade e 

tolerância para rever as estratégias precisavam ser lançadas. 

Primeiramente, f izemos consulta via telefone. Por esse meio foi 

possível  fazer um contato com as escolas dos diferentes distr itos, 

indagando se nelas haviam sido matriculados em 2006, na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental, alunos com deficiência. Algo que 

facil itou o nosso trabalho foi ainda dispor nos nossos arquivos 

particulares da l istagem das escolas municipais com endereço, nome 

de diretor e vice-diretor. Na consulta a essa l ista identif icamos que 

rede municipal de Jaboatão dos Guararapes dispunha de 106 escolas, 

distribuídas em três distr itos: Prazeres (com 47 escolas), Jaboatão 

Centro (36 escolas) e Cavaleiro com  23 escolas.  

Desse universo selecionamos quinze (15) instituições 

de cada distr ito, segundo o nosso critério, qual seja, escolas que 

mantivessem em suas salas de aula alunos com deficiência. Enfim, 

def inimos nossa amostra da seguinte forma: no primeiro distrito, 

participaram oito escolas e dezessete professoras; no segundo distr ito, 

nove escolas e dezesseis professores e terceiro distr ito part iciparam 

sete escolas e dez professoras. Assim, compomos a nossa amostra de 

quarenta e três professoras. 

Na etapa seguinte dessa fase da coleta de 

informações elaboramos um quadro  para localização dos sujeitos em 

campo. Após mapear o lócus empírico, obtivemos através da Diretoria 

de Planejamento da SEDUCE, um documento intitulado: “nomes das 
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escolas com alunos inclusos” uma listagem das escolas com os 

respectivos números de alunos com deficiência nelas atendidos.  

Com esses instrumentos ao nosso dispor e 

aproveitando essas idas e vindas que a própria pesquisa possibi l ita, 

confrontamos esse material com o que já possuíamos. Essa 

conferência nos fez constatar o desencontro entre as informações 

levantadas e as que obtivemos. O que suscita questionamentos e 

dúvidas acerca do que é registrado sobre os alunos com deficiência no 

sistema.  

No campo empírico, ou seja, na ação mais direta com 

as escolas t ivemos a oportunidade de dialogar com os responsáveis 

pelas informações a f im de ratif icá-las, ou não, antes de real izarmos as 

entrevistas com os sujeitos selecionados. E, novamente, nos 

deparamos com informações incompatíveis com aquelas dos dados 

iniciais.  

Nesse percurso, mais uma coisa nos causou 

desconforto: pois quando tudo parecia estar def inido para a real ização 

da entrevista e, já estando com o participante, percebíamos que este 

não correspondia aos critérios por nós estabelecidos, pois as 

informações a seu respeito eram equivocadas. Por exemplo, chegamos 

a nos deparar com várias estagiárias de Curso Normal Médio atuando 

como professora. Em algumas escolas, essa situação se repetiu. 

Muitas vezes, quando a suposta participante, já em situação de 

entrevista, af irmava: “estou substituindo a professora. Sou estagiária”.  

Então, por respeito ao sujeito, nossa conduta era concluir a atividade, 
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sem ignorar o que estava sendo dito, embora crentes de que essas 

informações não seriam objeto de análise para este trabalho. 

Ressaltamos que nesse exercício de ir e vir no campo 

empírico muitos percalços aconteceram, sobretudo no que diz respeito 

às datas e horários planejados para as entrevistas. Os motivos 

particulares das professoras não escaparam desse contexto, e assim, 

algumas entrevistas foram canceladas ou remarcadas, obrigando-nos  a 

retornar às escolas na perspectiva de concluir a atividade fato que nos  

causava desânimo, pois, algumas escolas eram consideradas de “fácil 

acesso”, ou seja, geograf icamente próximas do centro de Jaboatão, 

onde poderíamos ir sem muitas dif iculdades, outras, contudo, eram de 

“dif íci l acesso”, localizadas em Cavaleiro e Prazeres sendo necessário 

dispensar muito mais esforço f ísico, emocional e econômico para a 

real ização dessa ação. 

Convém, no entanto, registrar que, nas escolas, os 

locais disponíveis para a realização das entrevistas foram muito 

diversos. Nelas transitamos por vários espaços como: cozinha, sala da 

direção, sala de aula, sala dos professores, recepção, secretaria e por 

f im, num palco. Nessas passagens pelo espaço escolar, algumas vezes 

mantivemos contato com alguns estudantes e sempre procuramos 

explicar o porquê do nosso comparecimento al i junto às professoras, 

pois nossa atividade despertava curiosidade. 

Percebemos também que a chegada de alguém com 

vínculo direto com a SEDUCE, como era o meu caso, espertava certos 

comportamentos naquele grupo. As professoras, os funcionários e 
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gestores pareciam criar expectat ivas com a nossa presença em razão a 

intervenções pedagógicas e administrativas nas escolas.  

Lembramos que durante todo o trabalho de campo 

exist iu sempre entre as professoras participantes e a pesquisadora um 

respeito mútuo, não só pelo que estávamos realizando na ocasião, mas 

por lembranças de convivências anteriores, como em processos de 

formação continuada na rede, em anos anteriores. No entanto, para 

outras poucas, que não conhecíamos nos momentos iniciais da 

conversa, revelaram um certo receio em conceder a entrevista.  

Algumas af irmavam: “eu confio em você”. Outras diziam: “Se o 

secretário ouvisse isso...”. 

Mesmo explicando que o sigilo e anonimato seriam 

mantidos neste trabalho de pesquisa, f icava patente um misto de 

inquietude entre o que é sempre exposto naturalmente, numa conversa 

informal e uma entrevista formalmente organizada, inclusive gravada. 

Algumas chegaram a af irmar durante a entrevista: “não sei se é isso 

que você quer como resposta”, ou: “Eu tô tão nervosa que nem sei o 

que dizer”.  E outras achavam engraçado quando dizíamos que iríamos 

gravar a entrevista: “Eu tô na Globo”. Mas, após essa fase inicial, a 

sensação de alívio logo se instaurava ao ponto de, mesmo depois que 

desligávamos o gravador, percebíamos que desejavam continuar 

falando.    

Lembramos que o procedimento uti l izado para 

entrevista era mais ou menos o de uma conversa sistematizada a part ir 

do roteiro previamente elaborado (Anexo 1). 
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Para a associação livre de palavras dispúnhamos de 

um protocolo (Anexo 2) e logo após a entrevista pedíamos que elas 

evocassem  cinco (5) palavras que considerassem mais associadas ao 

estímulo indutor inclusão é . Após a evocação pedíamos que dentre 

estas cinco (5) palavras indicassem a mais importante de todas para 

definição do termo. Solicitávamos ainda que just if icassem a razão da 

escolha da palavra indicada. Á medida que as professoras iam falando, 

íamos registrando a sua fala no protocolo. 

Ressaltamos que ainda neste protocolo (Anexo 2) 

registrávamos os dados mais gerais das professoras como idade, 

formação acadêmica, turma que lecionava e tempo na prof issão. 

 

3.6 Procedimentos de análise 

 

As entrevistas foram estudadas e interpretadas 

através da análise de conteúdo proposta por Bardin (2004). Adotar 

esse suporte analít ico implica em buscar interpretar as informações 

captando e ref inando seus sentidos e signif icados. Conforme a autora,  

análise de conteúdo signif ica: 

Um conjunto de técnicas de anál ise das comunicações v isando 
obter,  por procedimentos s istemát icos e objet ivos de  
descr ição de conteúdo das mensagens, ind icadores 
(quant i ta t ivos ou não) que permitam a inferênc ia de 
conhec imentos re lat ivos às condições de produção/recepção 
(var iáveis infer idas) destas mensagens (p.37).  

 
Para procedermos a análise, após a coleta das 

informações, transcrevemos todas as entrevistas das professoras, um 

exercício exaustivo que demandou tempo, dedicação e paciência, uma 
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vez que procuramos respeitar todos os detalhes, como pausas,  

repetições e si lêncios dessas falas. Lembramos que nesse percurso, 

algumas vezes, t ivemos que ouvi- las inúmeras e repetidas vezes, 

sobretudo, devido a algumas dif iculdades para captar os sons emitidos 

por ruídos do áudio. Mesmo admitindo esses obstáculos, insistimos que 

essa é uma tarefa do pesquisador. Nossa experiência vem reforçar o 

que já discutíamos em nossas aulas5 durante o curso: não é possível 

delegar essa responsabil idade a quem está alheio ao processo. 

Corroboramos com Szymanski (2004), quando faz esta ponderação 

sobre a transcrição da entrevista em pesquisa.  Af irma: 

O processo de transcr ição de entrevis ta é também um 
momento de anál ise, quando real izado pelo própr io 
pesquisador.  Ao transcrever,  revive-se a cena da entrevis ta, e  
aspectos da interação são re lembrados. Cada reencontro com 
a fa la do entrevis tado é um novo momento de reviver e 
ref let ir .  (p.74) 

 
Após a transcrição, foram realizadas várias leituras 

f lutuantes do material, como sugere Bardin (2004). As leituras tiveram 

como f inalidade uma maior familiarização com o seu conteúdo. 

Salientamos que foi uma leitura exaustiva, minuciosa e com ela nos 

esforçamos para captar a essência do que foi dito, os seus sentidos e 

signif icados.  

Um segundo momento da análise correspondeu à 

construção de quadros temáticos (dois exemplos deles encontram-se 

no Anexo 3), os quais visavam a explicitar as falas para nelas captar as 

                                            
5 Fazemos uma referência especial aqui às aulas de Pesquisa em Formação de Professores II 
ministrada pelas professoras Maria Eliete Santiago e Laêda Bezerra Machado que, além de outras 
coisas, sempre insistem na necessidade de se manter o cuidado e rigor na construção de um trabalho 
de pesquisa. 
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unidades de sentido. Lembramos que inferir essas unidades é um 

exercício, uma construção do pesquisador. 

Dado o farto material que possuíamos, selecionamos 

parte dele, destacando tópicos desenvolvidos nessas entrevistas que 

estivessem diretamente relacionados ao nosso objeto, quais sejam: 

inclusão, aprendizagem e ser professora de aluno com deficiência. O 

modo como realizamos a análise pode ser visualizado no quadro 

(Anexo 3). A leitura do referido quadro pode ser efetivada nas direções 

horizontal e vert ical. Na primeira l inha horizontal, estão localizadas as 

temáticas de análise, na segunda l inha, também horizontal, estão os 

elementos possíveis de análise e na últ ima linha nessa direção estão 

as categorias delas emergentes. Numa leitura na direção vert ical, na 

primeira coluna, encontramos o código de identif icação da participante, 

na segunda alguns trechos das entrevistas e, na terceira coluna, 

inferimos as unidades de signif icados.  

Da captação e explicitação desses signif icados 

chegamos às categorias. Por categoria, entendemos, conforme Bardin 

(2004): 

uma operação de c lassif icação de e lementos const i tu t ivos de  
um conjunto, por d iferenc iação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia),  com cr i tér ios  
previamente def in idos. As categor ias são rubr icas ou c lasses,  
que reúnem um grupo de e lementos    unidades de registro, no 
caso da anál ise de conteúdo) sob um t i tu lo genér ico,  
agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns  
destes e lementos (p.111) .   

   
Entendemos que as categorias empíricas são 

construídas a partir do conteúdo das falas. São sínteses a respeito do 

objeto de estudo. No nosso caso, elas são indícios da representação 

social de inclusão das professoras. 
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Para análise dos dados da associação livre 

montamos o Quadro 4 (Anexo 4). O referido quadro é uma síntese do 

que obtivemos da aplicação desta técnica junto às professoras. Ele 

contém exemplos das evocações feitas por elas. Uma leitura do 

referido quadro nos faz perceber que, na direção horizontal, situamos 

nessas linhas o código de identif icação da part icipante, seguido das 

palavras evocadas e, numa seqüência, a palavra eleita como mais 

importante e sua respectiva justif icat iva.   

As análises das palavras mais evocadas 

possibil itaram a organização dos campos semânticos. O agrupamento 

em campos semânticos é um procedimento comum para apreensão do 

conteúdo representacional de um objeto. Trata-se de uma aproximação 

das palavras e seu agrupamento por semelhança de signif icados. 

Das evocações das professoras ao estímulo indutor: 

inclusão é . .. obtivemos um conjunto de cento e doze (112) palavras, 

Quadro 5 (Anexo 5). Após esse levantamento inicial, elas foram 

separadas seguindo o cri tério freqüência de evocação. Elegemos como 

mais signif icat ivas aquelas palavras que apresentavam freqüência igual 

ou superior a cinco (≥ 5). A definição desse ponto de corte não foi feita 

aleatoriamente, este é um procedimento comum para agrupamento das 

palavras em campos semânticos, uma vez que o quociente de evocação 

é tomado como ponto de partida para fazer os agrupamentos. Após a 

definição do ponto de corte, num segundo levantamento, chegamos a 

quatorze (14)  palavras apresentadas no Quadro 6. 
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Quadro 6: 

Palavras mais evocadas pelas professoras a partir do 

estímulo indutor: inclusão é... 

N = 43 

PALAVRAS F % 

Amor 20 18 

Respeito 14 12,8 

Apoio 8 7,3 

Aceitação 8 7,3 

Compreensão 8 7,3 

Participação 7 6,4 

Dif iculdade 7 6,4 

Oportunidade 6 5,5 

Solidariedade 6 5,5 

Dedicação 6 5,5 

Paciência 5 4,5 

Incluir 5 4,5 

Integração 5 4,5 

Atenção 5 4,5 

Total 110 100% 

 

Após esse levantamento, procedemos à organização 

ou o mapeamento por proximidade semântica, ou seja, agrupamos as 

palavras pela aproximação de seus signif icados. Esses campos, em 

número de três, estão apresentados no Quadro 7.  Lembramos que as 

just if icativas das professoras para as palavras mais importantes 

serviram como suporte para e reforçar e dar legit imidade aos campos 

semânticos emergentes das evocações. 
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Quadro 7:  

Campos semânticos emergentes 

das evocações das professoras 

CAMPO  

SEMÂNTICO 

PALAVRAS 

 

Campo 1 

 

AMOR, ACEITAÇÃO, 

COMPREENSÃO, SOLIDARIEDADE, 

DEDICAÇÃO, PACIÊNCIA, 

ATENÇÃO 

 

Campo 2 

 

RESPEITO, APOIO,  DIFICULDADE. 

 

Campo 3 

PARTICIPAÇÃO, OPORTUNIDADE, 

INCLUIR, INTEGRAÇÃO. 

 

A part ir do próximo capítulo, estaremos explorando e 

discutindo os resultados da pesquisa, as categorias temáticas 

emergentes das entrevistas e os campos semânticos, sínteses das 

evocações. 
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Dos depoimentos das quarenta e três (43) 

professoras, referentes à inclusão dos alunos com deficiências na 

escola regular, emergiram três grandes categorias , a saber: inserção 

do aluno com deficiência na escola; resistências e 

impossibilidades para realizar inclusão, a aprendizagem do aluno é 

lenta. Ressaltamos que essas categorias são interdependentes entre 

si, ou seja, não podem ser vistas isoladas uma da outra e melhor 

discuti- las, em torno delas aparecem subcategorias.  

 

4.1 Inserção do aluno com deficiência na escola 

 

Para as professoras, em primeiro lugar, inclusão quer 

dizer acesso ou inserção na escola. As part icipantes, em seus 

depoimentos, vão fazendo referências diretas ou indiretas à legislação 

educacional em vigor e ao direito do aluno com deficiência ao ensino 

regular. Essas referências ao acesso estão acompanhadas de 

indicações como possibil idades de participação, negação dos espaços 

segregados e oportunidades para esse aluno vir a se desenvolver 

assim como os demais alunos normais. Todos os depoimentos das 

professoras concorrem para a valorização do acesso e inserção do 

aluno com deficiência na escola regular enquanto espaço de inclusão. 

Af irmam as professoras: 

[ . . . ]  e le pode par t ic ipar é. . .  estudar em uma escola d i ta normal  
que não seja só com cr ianças espec ia is,  onde ele possa ter  
contato com as cr ianças d itas normais e es tar inser ido numa 
sala com cr ianças [ . . . ]  E le não vai ter  só aquela escola que é 
pra meninos espec ia is,  não. Na inclusão e le estar ia  
par t ic ipando de uma escola,  que estar ia  sendo acei to dentro 
de sala de aula onde e le tenha as d if icu ldades dele, mas e le 
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vai poder part ic ipar daquela sala de aula com cr ianças d itas  
normais e e le espec ia l .  (P1EFCPG)  
 
[ . . . ]  par t ic ipar do Ens ino Fundamental,  do ens ino regular junto 
com as outras cr ianças que não são por tadoras de def ic iênc ia 
pra mim isso é inc lusão, A opor tunidade que é dada a e le.  
(P18EFG)  

 
Sobre as possibil idades e garantias do direito à 

inclusão, Beyer (2005 a), refere-se a um sentimento de incompletude 

ou impotência das redes de ensino em geral, das escolas e 

professores, em particular, na perspectiva da ação, do fazer valer a 

inclusão. Segundo ele, as leis existem, mas o seu  cumprimento estaria 

condicionado à idéia do vir a ser, de conquista, talvez a longo prazo.  

Almeida (2001), af irma que a regulamentação do saber, na ót ica da 

legislação educacional transplanta para o universo escolar o modelo 

hegemônico das elites dominantes. Por isso, a legalidade confere 

legit imidade de um pensamento que se materializa na releitura e 

reinterpretação do conteúdo prescrito na lei.  

No conjunto dos depoimentos as referências à 

inclusão como acesso e inserção na escola regular são sempre 

acompanhadas de possibi l idades de integração, convivência com os 

alunos normais e social ização. Segundo as entrevistadas, essa 

inclusão ou contato f ísico permite ao grupo maior de alunos 

compreender que as crianças com deficiências têm capacidades tanto 

quanto as normais. Destacam:  

[ . . . ]  t rabalhar  juntamente com os a lunos do ens ino regular,  
que se diz regular ,  onde e le apesar  das suas d if iculdades e le  
possa se integrar ,  soc ia l izar-se com as outras cr ianças 
mostrar que tem a mesma capacidade que os outros com 
algumas l im itações, mas que ele pode com certeza se integrar 
à sociedade,  à soc iedade da escola, à comunidade escolar.  
(P13EIPG)  
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[ . . . ]  o dire ito de part ic ipar da escola numa sala de alunos  
cons iderados normais  e le é inc luído a l i .  Eu acho isso. Esse 
a luno é inc luído na sala do ens ino d ito como regular ,  normal ,  
dos a lunos normais . [ . . . ]  Eu acho que é inc lusão, o que o 
governo entende por inc lu ir  no ens ino regular.  Colocar esses 
a lunos que são cons iderados def ic ientes na sala dos a lunos 
d itos normais.  (P7EFPG) 
 
Por outro lado, ressaltamos ainda que alguns 

depoimentos abaixo sinalizam a inclusão do aluno com deficiência 

como uma possibil idade meramente presencial, apontando assim que 

não há um sentido de pertença à escola, o que implica certa  

descaracterização e negligência da sua função social: socializar o 

saber cultural acumulado. Nessa perspectiva, temos indícios de uma 

representação social de inclusão reduzida a inserção física do aluno 

com deficiência no espaço regular da escola. Af irma uma das 

professoras: [...]  é um menino que ele precisa realmente de vim (sic) tá 

na escola, né isso? (P22EINM) 

A relação entre inclusão e homogeneização das 

crianças, expressas em alguns dos depoimentos das professoras, são 

contestadas por Mantoan (2006). Segundo ela, quando igualamos o 

outro para que ele não se sinta diferente, acentuamos a ilusão de que 

todos somos iguais, negando o princípio da diferença. Af inal, a 

diferença não se enquadra na cultura das escolas. Nesse sentido, é 

preciso pensar se as representações sociais das professoras acerca de 

inclusão não estariam sedimentadas na perspectiva de igualar os 

sujeitos. Certamente, a igualdade de oportunidades pode estar sendo 

interpretada ou explicada como igualdade geral dos sujeitos. Eis o 

caso: 

É unir  ele na sala de aula. É mostrar aos meus alunos que 
e les são iguais e têm dif iculdade em alguma coisa. [ . . . . . ]  
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Signif ica igualar esse a luno aos outros,  tentar mostrar que 
aquela d iferença dele não vai d i f icu ltar  nas outras at iv idades.  
(P30EFCPG). 

 
Ao considerar a inclusão como inserção do aluno com 

deficiência no espaço escolar, as professoras evidenciam em seus 

relatos um forte apelo contra a exclusão que ocorre dentro da própria 

escola, esforçando-se individualmente para que o aluno com 

deficiência esteja na comunidade educacional, no entanto, todo 

empenho está substancialmente pautado em princípios integracionistas, 

como af irma Werneck (2002, p.22): “Integrar? Depende de algumas 

condições, das possibil idades de cada pessoa. A inclusão exige 

rupturas. A integração? Pede concessões”. Alguns depoimentos 

indicam essa perspectiva: 

É dar condições pra que esse a luno realmente pudesse 
desenvolver suas habi l idades, suas capac idades,  lóg ico 
dentro do seu l im ite;  também desse condições para que o  
professor pudesse trabalhar esse a luno.  Isso ser ia uma 
verdadeira inc lusão. Condições para o professor trabalhar com 
este a luno em sala de aula junto com os outros os di tos  
normais, né,  mas que realmente fosse condições f ís icas,  
condições mater ia is,  pedagógico,  cer to? (P2EFPG)  

 
Inc lusão não é só no sent ido como a gente tá.. .   inc lusão não 
é só no sent ido de educação. Também quando e le fa la assim 
em inc lu ir  e le tem que além de tá não só na sala de aula,  tem 
que se oferecer condição pra que e le permaneça em sala de  
aula e pra que e le possa realmente tá inc luso ou seja in teragir  
com a professora podendo par t ic ipar realmente daqui lo que 
está sendo vivenc iado no todo.  (P3EFCG) 

 
Essa discussão integração/inclusão está fortemente 

presente na literatura. De acordo com Mantoan (2003), o objetivo da 

integração é inserir um aluno ou um grupo de alunos que já foi 

excluído, consequëntemente, os alunos têm de mudar para se adaptar 

às exigências da escola. Mitt ler (2003) comunga dessa mesma 

abordagem afirmando que integrar signif ica preparar os alunos para 
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serem colocados nas escolas regulares, implicando na idéia de  

prontidão. Atentemos para alguns depoimentos das professoras que 

parecem revelar essa dualidade ou mesmo dif iculdade de estabelecer 

fronteiras entre inclusão/integração: 

Eu acho que. . .  inc lusão do a luno com def ic iênc ia é ass im sua 
interação,  sua integração com os outros  a lunos,  com os 
cons iderados normais  assim a inc lusão realmente verdadeira,  
aquela que in terage tanto o a luno com def ic iênc ia quanto os  
outros.   (P17EIPG)  
 
Inc lu ir  o a luno na sala de aula é.. .  integrando e le,  
soc ia l izando ele, tornando ele um ser.  Um ser propr iamente 
d ito.  Então, eu di r ia  que integrando e le na sala de aula,  
integração dele em sala de aula é fe i to  o nosso saber ,  do que 
realmente é inc lusão é que vai levar a gente a fazer um 
trabalho melhor ,  a saber que, que o a luno prec isa,  saber a 
par t ic ipação dele.  Enf im, in tegrar e le.  (P11EIPG)  
 
Ser ia a in teração dele no meio dos d i tos normais da escola,  
real izando as mesmas at iv idades, tentando real izar as  
mesmas at iv idades e interagindo na escola. (P16EFCPG) 
 
O estudo de Sant’Ana (2005), sobre as concepções 

de educação inclusiva entre professores e diretores aponta que o 

conceito de inclusão está compactado em duas grandes categorias:  

comparti lhar o mesmo espaço físico e, integração na sociedade. Esses 

resultados sinalizam aspectos similares aos nossos achados, uma vez 

que também junto as participantes desta pesquisa a inclusão é 

representada como possibi l idade de convivência, do trazer para o meio. 

Desse modo, poderíamos compart i lhar com a idéia de Sant’Ana (2005) 

ao admitir que o processo de inclusão está reduzido a permanência no 

mesmo espaço físico. Eis o que as professoras af irmam a esse 

respeito: 

É inc lu ir  e le no nosso meio. É trazer e le pro nosso meio, pra 
que e le aprenda e ens ine aos outros a d if iculdade dele.  
(P9EFCG)  
 
Inc lusão é trazer  essa cr iança pra o convív io com outras  que 
não tenha essa d if icu ldade. Proporc ionar a e les contato;  não 
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só a e le contato,  como também aos outros que vão estar em 
contato com essas d iferenças e vão aprender  também. 
(P5EFCPG)  

 
Contudo, vale ressaltar que o fato de que os alunos 

com deficiência estarem juntos aos demais, no espaço escolar, não 

garante por si só o processo de inclusão efetivo. Acrescenta Mitt ler 

(2003): “ A essência da inclusão é que deve haver uma invest igação 

sobre o que está disponível para assegurar aquilo que é relevante e 

acessível  a qualquer aluno na escola” (p.27).  

Ainda nesta categoria, atrelada à idéia de inclusão 

como acesso ou inserção do aluno com deficiência na escola, aparece 

nos depoimentos das professoras a necessidade de apoio técnico e/ou 

pedagógico ao aluno.  Para elas não parece possível fazer inclusão na 

escola regular sem esse suporte. A presença do prof issional 

especializado no contexto escolar constitui-se como condição 

fundamental para que as professoras possam realizar a verdadeira 

inclusão escolar. Esses prof issionais, sobretudo o psicólogo, de modo 

geral, representam o “sonho de consumo” das professoras quando se 

referem à inclusão. 

Os depoimentos a seguir, revelam visivelmente essa 

necessidade por parte das entrevistadas. Ecoa, em suas narrativas, a 

vontade de terem a seu dispor, para acompanhamento dos alunos com 

deficiência, um psicólogo na escola. Intensif icam nessa perspectiva a 

idéia de que sucesso escolar está diretamente relacionado à 

intervenção terapêutica. Af irmam: 

[ . . . ]  Olhe, o papel do ps icó logo na rede é espec ia l.  Se t ivesse 
um psicólogo e um ps icopedagogo na escola ou interagindo na 
rede, se e le pudesse fazer essa v is i ta na escola a gente ter ia  
um sucesso ou uma melhora.   (P11EIPG)  
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[ . . . ]  Eu acho que dever ia ter  mais  de um psicólogo tanto pra 
e le, como ta lvez para o própr io professor (P10EIPG).  
 
Dever ia ter  uma ajuda né? Uma ajuda assim do pessoal da. . .  
do ps icó logo na escola que é impor tante, que a gente sozinha 
não consegue.  (P25EINM)  
 
Sobre a necessidade de práticas mais condizentes 

com a conveniência dos alunos, mas nem por isso terapêuticas, 

Magalhães (2006) esclarece: 

[ . . . ]  a Educação Inc lus iva supõe prát icas pedagógicas 
d iferenc iadas, baseadas na noção de que ao educador cabe 
desenvolver seu trabalho a part ir  das condições efet ivamente 
ex istentes na c l ientela atendida. Prát icas que se concentram 
na medida em que a Escola se adapta e constrói  respostas 
educat ivas para atender  às  demandas da sua c l iente la. Is to 
está na contramão das propostas pedagógicas segregadoras e 
c l ín icas, que his tor icamente caracter izam a Educação 
Espec ia l.  (p .359) 
 
As Diretr izes Nacionais para a Educação Especial 

(2001), sugerem o rompimento com um modelo médico-pedagógico 

vigente nos sistemas educacionais, como também a diminuição do 

perverso modelo excludente de escolarização. Indicam, ainda, a 

necessidade de reestruturação das práticas pedagógicas, formação 

técnico-científ ica dos docentes e do setor administrativo de modo a 

propiciar o acesso, permanência e aprendizagem do aluno com 

deficiência. 

Sabemos, contudo, que um sistema educacional 

inclusivo, como propõem as Diretrizes, não se constrói unicamente com 

legislação avançada, tampouco apenas emerge do desejo ou interesse 

de instaurá-lo, mas, sobretudo do compromisso polít ico e social com a 

educação de todos os cidadãos, independentemente das suas 

características individuais, socioeconômicas e culturais. Portanto, o 

sistema deve emergir da vivência de uma polít ica pública. 
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O reconhecimento do despreparo prof issional por 

parte das professoras para real izar a inclusão dos alunos com 

deficiência al iado às condições materiais precárias e à ausência de 

acesso às discussões teóricas sobre educação inclusiva, ratif icam a 

insegurança das docentes ao se manifestarem acerca da inclusão dos 

alunos com deficiência na escola pública. Os depoimentos abaixo 

confirmam isso: 

[ . . . ]  É inc lu ir  um aluno na sala regular e que o professor  
esteja preparado pra isso.  (P21EFCG)  
 
É a part ic ipação, co locar e le no meio soc ia l,  tá certo? Que é 
um dire ito dele. Porém, nós professoras não estamos 
preparados para isso ou para atendê- los . (P29EFPG)  

 
Essas dif iculdades são também mencionadas nos 

estudos de Figueiredo (2002), Carvalho (2004), Lima (2005), Brito 

(2004), Sant’Ana (2005). Tais estudos evidenciam as dif iculdades das 

escolas de Ensino Fundamental para receberem e garantirem a 

permanência dos alunos com deficiência nesses espaços. Segundo eles 

tais dif iculdades se manifestam de diferentes formas, porém, as mais 

visíveis têm sido: falta de infra-estrutura básica, despreparo dos 

professores para lidar com as diferenças. Despreparo que não ocorre 

apenas entre as professoras do Ensino Fundamental, mas entre 

professoras do Ensino Superior. 

Fontana (2001) ao relatar suas experiências com 

alunos com deficiência na inst ituição superior,  revela-nos que a 

vivência e a interação entre professora e aluna, possibi l itou a 

construção dos seus saberes prof issionais. O impacto ocorreu, mas 
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logo em seguida houve o repensar de sua práxis e, conseqüentemente, 

uma nova at itude foi estabelecida naquele local de aprendizagem. 

Brito (2004) af irma que entre as dif iculdades mais 

explicitadas à questão do despreparo dos professores, seja de ordem 

técnica e teórica, simbolizando a ausência de capacitação prof issional 

à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.    

Figueiredo (2002) amplia esse assunto, ao revelar 

que há uma ambigüidade na práxis do professor do Ensino 

Fundamental, ao mencionar suas intervenções junto ao aluno com 

deficiência. Alguns professores queixam-se que a sala de aula regular 

não é espaço de aprendizagem para alunos com deficiências. Outros, 

embora admitam esse lócus como legít imo para todas essas crianças, 

alegam sentir medo, dúvidas e ansiedade diante da criança, ou seja, o 

professor não consegue visualizar sua relação com esse sujeito na sala 

de aula, camuflando sob um discurso integrador, a rejeição ou o 

descrédito no potencial interacional do grupo. As entrel inhas dessa 

lógica contraria o entendimento da educação inclusiva: 

A educação inc lus iva requer uma escola aberta para todos os  
a lunos, v is to que e la propõe inser ir  na escola todos os 
exc luídos, garant ir  qual idade, cons iderar  as diferenças e 
valor izar a d ivers idade.  Ela vai a lém de uma pos ição pol í t ica,  
porque resgata uma proposta de recr iação da v ida da escola 
(p.77).  
 
Lima (2004) coloca que existe uma grande 

resistência em aceitar a pessoa com limitação física, mental cerebral 

ou sensorial, tais dif iculdades se manifestam nas atitudes dos 

prof issionais que atuam com os sujeitos deficientes. Nas posturas 

evidenciadas perpassam pela negação, eximindo-se de tal at itude ou 
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incorporam um gesto de defesa ao relacionar o fato a situações 

conjunturais ou particulares. A esse respeito, cabe o comentário de 

Carvalho (2004): 

Pessoas s ignif icat ivamente d iferentes geram impacto no o lhar 
do outro, d i to  normal,  provocando: a)sent imentos de 
comiseração (com diversas manifestações de p iedade,  
car idade ou tolerância, seja porque o d iferente é cego, surdo,  
def ic iente menta l,  def ic iente f ís ico, aut is ta, ou def ic ientes  
múlt ip los. . . ) ;  b)  movimentos de cunho f i lantrópico e 
ass istenc ia l is ta,  pouco ou nada emanc ipatór ios  das pessoas 
com def ic iênc ia, pois não lhes confere independência e  
autonomia. 
E, fugindo um pouco da d iferença das pessoas com 
def ic iênc ia, cre io, ser  per t inente acrescentar mais um item: 
c)quando a d iferença se manifesta como superdotado,  
espec ialmente a inte lectual  e provoca admiração,  e levadas 
expectat ivas e, talvez,  inveja. (p.39)  
 
Além de inserção na escola  regular, nos seus 

relatos, as professoras referem-se à inclusão como um ato de amor, 

carinho e compreensão.  Af irma uma  das professoras:  

Pra mim inclusão é um ato ass im de amor, de respeito, né?  
(P43EICG).  

 
Freire (1996) af irma que o ato de ensinar exige um 

querer bem aos educandos, descartando a falsa compreensão entre 

seriedade docente e afetividade, ou seja, a educação é humanizadora. 

Cada gesto, cada movimento al icerça uma relação de opressão ou 

libertação. Sendo assim, o educador consciente de que a afetividade é 

um disposit ivo precípuo à prática pedagógica não poderá al icerçar o 

ato de aprender-ensinar numa experiência baseada na indiferença, na 

intolerância. Entretanto, o educador não pode permitir que sua 

afetividade interponha-se no cumprimento ético de seu papel e no 

exercício de sua autoridade, assim: 



 

 

107 

[ . . . ]  permanecendo e amorosamente cumprindo o seu dever,  
não deixe de lu tar  pol i t icamente, por seus d ire i tos  e pelo  
respeito à d ignidade de sua tarefa, assim como pelo zelo  
devido ao espaço pedagógico em que atua com seus a lunos.  
[ . . . ]  A prát ica educat iva é tudo isso: afet iv idade, a legr ia,  
capac idade c ientí f ica,  domínio técnico a serv iço da mudança 
ou, lamentavelmente,  da permanênc ia de hoje. (FREIRE, 
p.142 -  143).  
 
Nos depoimentos das entrevistadas, no entanto, as 

referências ao carinho, amor e compreensão não se coadunam com a 

perspectiva humanizadora de Freire, o sentimento que perpassa nos 

depoimentos está muito mais vinculado à caridade, compaixão, piedade  

do que à visão l ibertadora e de emancipação defendida por Freire em 

sua obra.  

Das professoras pudemos apreender ainda 

indicat ivos de sentimentos de piedade e de boa vontade para com os 

alunos com deficiência, simultaneamente, articulados a atitudes como 

paciência, e dedicação. Vejamos: 

A par t ir  do momento que o professor inc lu i  em sala de aula 
cr ianças por tadoras de necess idades espec iais ,  es tá inc lu indo 
a inc lusão soc ia l.  Para isso, prec isamos ter  pac iênc ia,  
dedicação e muita vontade de trabalhar.  Equi l íbr io é o 
pr inc ipal  argumento do professor (P36EFCG).  
 
Eu procuro me dedicar muito a e les . E àqueles  que não têm 
def ic iênc ia eles  me dão trabalho,  o que tem def ic iênc ia dá 
trabalho aí eu procuro dar assis tênc ia aos dois .  Mais a inda 
àquele que tem def ic iênc ia (P31EFEM).   

 
Identif icamos que o aluno com deficiência na escola 

regular consegue despertar nas professoras atitudes de aceitação, o 

que sinal iza uma ação pedagógica voltada muito mais para a 

socialização, convívio com os outros ditos normais do que a amplitude 

sobre o entendimento da alteridade, o reconhecimento da plenitude e 

da singularidade de cada ser.  
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Uma suposta aceitação incondicional por parte das 

professoras também, aparece em alguns trechos de suas falas: 

É a aceitação de qualquer t ipo de a luno, porque a gente tem 
que aceitar  e não exc luí- lo da soc iedade.. .  (P28EFPG)  
 
Inc lusão é a gente aceitar  a cr iança do je i to que é, e procurar  
va lor izar em tudo que e le tem (P15EFCPG).  
 
É tentar soc ial izar ,  faça com que essa cr iança seja tão 
par t ic ipat iva, e tão capaz como as outras nas poss ibi l idades 
deles (P34EFG). 
 

 
A esse respeito, cabe um comentário de Ferreira 

(2004), para quem a verdadeira inclusão escolar implica em mudar as 

concepções de ensino, aprendizagem, e desenvolvimento humano e 

alerta pert inentemente para a função da escola:  

Para não se cair  na imobi l idade, para não reduzir  a escola à 
função de apenas soc ial izar  o a luno com def ic iênc ia 
(expressão que tem sido ut i l izada para indicar que a 
exper iênc ia escolar é suf ic iente quando se o coloca em 
re lações adaptadas ao contexto educac ional)  e para que 
possamos desenvolver um processo de inclusão a par t i r  da 
real idade escolar nac ional,  parece importante que se tome 
como referênc ia a função soc ia l da escola e a par t ir  de la se 
estabeleça, para os a lunos com def ic iênc ia, um plano de 
desenvolv imento escolar  que busque o máx imo de 
desenvolv imento de cada a luno, dentro da meta gera l  
co locada (p.  39-40) .  

 
Carvalho, R. (1998) revela que a questão da 

socialização está dimensionada para o espaço físico da escola. Os 

alunos com deficiência parecem estar incluídos quando circulam entre 

corredores, pát ios, quadras, bibliotecas, apresentações culturais e 

outras dependências ao lado dos alunos que não apresentam 

deficiência. Com muita propriedade adverte: 

Em que pesem todos os movimentos educat ivos, nac ionais e 
internac ionais es tarem girando em torno do ideal democrát ico 
de que todos os a lunos estudem, necessar iamente juntos, na  
mesma turma do ens ino regular – ta l  como preconizado pelo 
paradigma da inc lusão – não se trata, apenas de inser ir  
f is icamente es te ou aquele a luno nesta ou naquela turma. Há 
que se cons iderar o r isco de expor esse a lunado a uma 
situação s imilar  à v iv ida por ele nas c lasses espec iais ,  is to é,  
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de estar no espaço f ís ico das escolas  sem estar,  nela 
verdadeiramente in tegrado. E o que é mais impor tante: a 
necess idade de os a lunos serem inc luídos na aprendizagem!  
Para tanto, a prát ica pedagógica prec isa ser revista e 
apr imorada.  (p.  182) 
 
Reconhecemos que, na literatura e na legislação 

específ ica, educação inclusiva tem sido alvo de destaque desde o 

início dos anos 1990, sobretudo, com as recomendações de organismos 

e documentos internacionais. Entretanto, em alguns depoimentos das 

professoras, a experiência de inclusão escolar, ainda aparece como 

uma  novidade. Af irmam: 

Pra mim foi uma exper iênc ia nova. Eu nunca t inha passado 
por  isso anter iormente (P18EFG).  
 
Eu v ibro muito.  Eu vibro mui to quando eu vejo ass im: eu pego 
o caderno, corro pra supervisora: o lha o que “A” fez. Porque 
agora eu só tô com “A”.   Aí e la d iz:  mas você é mui to babona 
v iu. Eu d igo: ah minha f i lha, o lhe pra aí.  Ela conseguiu fazer o 
nome dela todinha, entendeu? (P2EFPG)  
 
Eu me sinto pr imeiro fel iz,  em saber  que eu posso ajudá- la,  
mas ao mesmo tempo eu me sinto meio só.  Porque em sala de 
aula eu fa lo que prec iso de uma ajuda.  Pra mim é novo 
(P1EFCPG). 
 
Sobre a inclusão aparecer ainda como uma novidade 

na escola e nas práticas das professoras, Lima (2005) af irma que esse 

paradigma procura recuperar a dignidade e o direito da pessoa 

humana. Não consiste em algo novo, ou retórica polissêmica, mas 

sobretudo, um resgate histórico das pessoas que foram vít imas de um 

processo de exclusão, segregação e integração. Af irma: 

Ass im, sendo uma revolução que começou há mui to tempo,  
mas que nos d ias de hoje ganha cada vez mais força; sendo 
uma revolução do contínuo transformar-se;  e sendo a 
revolução das pessoas humanas, o que hoje se chama de 
Inc lusão, e que no futuro se poderá chamar de outra forma,  
não é uma moda,  ou modismo, não é  uma mera teor ia,  é o  
caminhar  para o sempre, é o caminhar para a busca  da 
fel ic idade de todos com todos e entre todos (p.12) 
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De acordo com Beyer (2006), a inserção das crianças  

preferencialmente na escola regular, tem gerado entre as professoras 

um quadro de apreensão e insegurança diante do projeto polít ico-

pedagógico da educação inclusiva, ao se reconhecerem despreparados 

para atender o aluno com necessidades especiais. Também Naujorks 

(2002) aponta que a inclusão dos alunos com deficiência consti tui-se 

como um estressor forte, pelas dif iculdades da própria escola, falta de 

amparo dos órgãos of iciais, condições de trabalho, despreparo dos 

prof issionais e metodologia adotada pelos professores.  

Sant’Ana (2005), ao estudar as concepções de 

inclusão escolar entre professores e diretores, concluiu que esses 

docentes concebem a educação inclusiva ora sob os preceitos da 

integração, ora da inclusão. Revela também, que as maiores 

dif iculdades desses prof issionais para efetivar a inserção do aluno com 

deficiência no ensino regular estão pautadas na falta de formação 

especializada e de apoio técnico. Além disso, destacam formação 

continuada, infra-estrutura e recursos pedagógicos adequados e 

atitudes posit ivas dos agentes, além de apoio da família e da 

comunidade. 

 

4.2 Resistências e impossibilidades para realizar inclusão 

 

A segunda categoria,  resistências e 

impossibilidades para realizar inclusão, sintet iza um conteúdo geral 

centrado nos seguintes pontos: despreparo prof issional,  falta de apoio 
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técnico, sentimentos negativos e posit ivos acerca da prática inclusiva 

na escola. Contudo, o que parece mais forte nessa categoria é a 

negatividade. Os termos mais recorrentes nos depoimentos das 

professoras ao se referirem à aprendizagem dos alunos com deficiência 

são os adjet ivos. Mapeando-os, constatamos que dos vinte e nove 

adjetivos, vinte deles são carregados de negatividade e somente nove 

indicam posit ividade.  

De modo geral, as professoras apontam que, embora 

a inclusão seja paradigma da atualidade, na prática, esse modelo 

concorre para torná-las angustiadas, despreparadas, amedrontadas e 

sozinhas frente a esses alunos. Por outro lado, contraditoriamente, 

algumas professoras sentem-se felizes, maravilhadas, tranqüilas e 

gratif icadas com a presença dessas crianças em suas salas de aula. 

A forma como definem a si mesmas, ora angustiadas, 

ora gratif icadas, permite-nos admit ir que as professoras part icularizam 

e rotulam a sua própria imagem prof issional.    

Há momentos que eu me sinto inút i l .  Tem hora que eu olho 
pra mim, eu penso que a culpa es tá em mim [. . . ]  (P42EICG). 
 
Eu me sinto muitas vezes incapaz. Eu acho que tô fazendo 
muito pouco por e le [ . . . ]   (P12EFPG).  
 
Os est igmas que perpassam por suas falas 

possibil itam reconhecer as "feridas narcísicas", ref letidas na interação 

entre essas prof issionais, seus alunos com deficiência e os demais 

sujeitos envolvidos no processo de inclusão. Af inal, como dir ia o 

poeta6: “é que Narciso acha feio o que não é espelho”. A contemplação 

do olhar pedagógico paral isante tende eximir o corpo "defeituoso", 

                                            
6 Caetano Veloso em Sampa. 
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"incapaz" dos projetos de homogeneidade, do lugar que privilegia a 

norma, beleza; ref lexo do inexorável modelo da perfeição. Sendo 

assim, cristaliza-se de forma sutil a impossibil idade, a exclusão.  

 

4.2.1 O despreparo profissional 

 

Na dinâmica dos conflitos pessoais e prof issionais,  

as f iguras de sofrimento vão se moldando nas falas das professoras, 

por meio de sentimentos como angústia, impossibi l idade, medo e 

incapacidade ao exercer a docência junto ao aluno com  deficiência. 

Esses sentimentos estão sempre atrelados ao despreparo acadêmico. 

Assim se manifesta uma delas: 

[ . . . ]  muitas vezes angust iada, me sent ia impotente d iante da 
def ic iênc ia dela. Porque eu quer ia fazer mais e não podia.  
Então, isso às vezes me dava uma angust ia tão grande, eu 
corr ia pra coordenadora pedia ajuda e dentro da l im itação 
dela e la me ajudava também.[ . . . ]  Agora, eu me sent ia mui to 
angust iada..  Ai você f ica d iante daquele problema tão l im itada 
sem poder fazer  mais porque se sente tota lmente 
despreparada. Eu tenho que ser  muito s incera. Apesar  de todo 
o meu esforço, que eu tenho certeza que eu procurei dar o 
melhor de mim dentro da minha poss ib i l idade. Agora, eu 
gostar ia mui to de ter  poder ajudar mais.  De ter  s ido  
preparada pra isso, ser capac itada pra isso, de ter  fe i to um 
trabalho melhor com “J”  ou com outro que venha surg ir  na 
minha sala de aula  (P18EFG).  

 
 
Na nossa ótica o despreparo enfatizado pelas 

professoras é um indicador de que a formação oferecida é insuficiente 

para atender às demandas sociais das educadoras e dos alunos com 

deficiência. O despreparo parece indicar que as inst ituições formadoras 

não atendem às suas expectat ivas prof issionais, implicando na 

dif iculdade de trabalhar pedagogicamente com a diversidade. Nesse 
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caso, é prudente mostrar algumas passagens dos depoimentos em que 

as  docentes de alunos com deficiência revelam: 

Muitas coisas eu aprendi no esforço, no d ia-a-d ia. Porque 
formação mesmo.. .  Eu f ico com medo. Quando eu fa lo medo 
nesse sent ido. Nesse ano eu peguei um aluno  cons iderado 
com def ic iênc ia bem leve. É um menino que prat icamente você 
faz esse jogo de tá reforçando,  reforçando. Mas se eu pegar  
um aluno com def ic iênc ia v isual como é que eu vou trabalhar  
essa questão? Meu medo é esse. Porque tudo que eu aprendi,  
aprendi  né? Na prát ica, tem que fazer ,  eu fu i lá e f iz   
(P3EFCG).  
 
[ . . . ]  um pouco incompetente? Incompetente não ser ia essa 
palavra.  Incapaz,  é.. .  não é incapaz.  Impotente,  impotente,  
entendeu? De não saber como agir ,  saber que e le poder ia às  
vezes rendendo mais ,  desenvolvendo mais  e você não sabe 
que caminhos tá seguindo em re lação aquela def ic iência  
daquele a luno.  A gente não é capac itada pra isso.  É uma 
coisa que a gente vai aprendendo com a prát ica.  Mas, às   
vezes a sensação é essa de impotênc ia (P16EFCPG).  
 
Mui tas  vezes angust iada. Angust iada por  não saber mui tas  
vezes como l idar com aquela d if icu ldade de aprendizagem. 
(P24EFPG) 
 
Eu às vezes me sinto angust iada. Até porque eu não tenho um 
outro curso de espec ia l ização nessa área de inc lusão.  
(P26EIPG) 
 
Incapaz,  meio não,  incapaz.  Incapaz porque é ass im. É muito 
d if íc i l  você l idar com uma coisa que você mal conhece.  
(P35EFCG) 

 
Salientamos que o despreparo prof issional nos 

depoimentos das professoras manifesta-se, sobretudo, no 

ressentimento para com a formação inicial e continuada. Elas revelam 

que as inst ituições formativas adotam uma postura descontextualizada 

das reais demandas da prática pedagógica em sua organização 

curricular. Eis alguns depoimentos:  

[ . . . ]  a gente sabe que na graduação a gente só tem uma 
discip l ina e e la é e let iva. Faz se quiser.  Então,  não t ive esse 
preparo pra l idar .  Eu f iz.  Mas uma discip l ina só é muito pouco 
pra você trabalhar.  (P1EFCPG) 
 
[ . . . ]  Eu até  d izia:  meu Deus do céu!  [ . . . ]  Eu só f iz aquele 
curso com vocês e não f iz mais.  Não f iz mais.  Não me 
preparei .  A gente t inha que estar mais  preparado.  (P33EFPG)  
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[ . . . ]  Lá na faculdade a Educação Especia l é e let iva nem faz 
par te da grade eu paguei.  Foi a pr imeira e let iva que paguei.  
Há pouca importânc ia que se dá a isso [ . . . ]  (P35EFCG).  
 
Cientes de seu despreparo para lidar com os alunos 

com deficiência as docentes demonstram interesse em participar de 

cursos, capacitações e formação específ ica a f im de suprirem as 

dif iculdades com as quais se deparam no cotidiano. Contudo, com esse 

interesse, parecem crer que, repentinamente, as lacunas da formação 

pessoal e prof issional serão superadas. Não percebem a formação 

como algo que se constrói permanentemente. Atentemos, então, para 

as passagens a seguir: 

O que eu quer ia ass im, cursos, capacitações que me 
direc ionassem pra isso onde eu pudesse ser melhor.  
(P24EFPG) 
 
Às vezes eu me sinto um peix inho fora d ’água que pra você 
passar a l idar  com um certo grau de dif icu ldade que o a luno 
tem, você está com esse t ipo de def ic iênc ia, não é?  A gente 
se sente despreparada pra agir .  Às vezes a gente f ica  
pensando:  será que realmente esse é o caminho? Ou tem um 
caminho específ ico pelo qual  eu não conheço?  Eu acho que 
as capac i tações específ icas para que todos os professores,  
não só aqueles que tem alunos com def ic iênc ia, mas para 
todos .   (P28EFPG) 
 
A respeito das limitações dos processos de formação 

do docente  para l idar com a diversidade da sala da aula presentes nas 

falas das professoras,  Brito (2004)  reforça:  

[ . . . ]  não há como cont inuar esperando pelos cursos 
específ icos para que o professor atenda aos a lunos com 
necess idades espec ia is.  Esse específ ico deve fazer parte de 
todos os momentos da formação in ic ia l  e cont inuada do 
professor .  O gera l também deve estar presente nos cursos nos 
quais o específ ico é d iscut ido e trabalhado. Os pr incíp ios de 
uma ação pedagógica ef icaz devem prevalecer em qualquer  
um desses espaços. A ação do ens inar deve ser do domínio 
do professor ,  e o ens inar na d ivers idade, o comum a ser 
reconhecido.  (p. 44) 
  
Figueiredo, em posição semelhante a de Brito (2004) 

sobre o processo de formação dos docente reforça (2002): 
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É impor tante lembrar que a escola não const i tu i  espaço 
c lín ico, mas educac ional .  O docente não tem obr igação de se 
preparar para supr ir  as necess idades c lín icas e terapêut icas 
de seus a lunos, mas para l idar  pedagogicamente com eles.  
Ass im, trabalhar com cr ianças espec iais não requer  
espec ial ização para reduzir  ou pôr  termo às suas def ic iênc ias ,  
mas o apr imoramento do professor no ens ino e na 
aprendizagem para que e le seja capaz de ident i f icar as  
d if iculdades de seus a lunos, v isando a e l im inar as barre iras  
própr ias de suas re lações na escola.  Que e le seja  capaz de 
real izar ref lexões e quest ionamentos sobre a sua prát ica,  
enfat izando o trabalho cooperat ivo em detr imento da  
compet ição, respeitando os diferentes es t i los de 
aprendizagem e, sobretudo, ref let indo,  planejando e 
assumindo a educação.  (p. 76)  
 
 

4.2.2 Falta de apoio e suporte técnico 

 

As referências ao despreparo prof issional, 

recorrentes nos depoimentos, estão aliadas à falta de acompanhamento 

desses alunos e de seus professores pela própria escola e órgãos 

gestores das polít icas públicas. A falta de suporte técnico-prof issional 

evidenciada pelas professoras sinaliza um sentimento de abandono por 

parte das autoridades administrat ivas, o que as obriga a buscarem, 

individualmente, a formação, preparação. O depoimento de uma das 

professoras ilustra essa disposição individual.  Eis o caso:  

[ . . . ]  eu o lho ass im e d igo: meu Deus do céu eu vou conseguir? 
Vou des is t ir .  Eu não vou querer  entrar mais nesse barco 
furado não.  Cadê a ajuda? Cadê o d irec ionamento? [ . . . ]   
Ass im é tá indo mui to bem, mas fo i muito d if íc i l .  Eu esperei  
que chegasse a lguém pra me or ientar.  Eu tava a der iva.  Aí eu 
d isse: eu não vou f icar esperando não. Ai apareceu um curso 
de extensão em educação espec ia l ,  a i  eu fu i  fazer .  (P2EFPG)  

 
Conforme as professoras, a falta do apoio técnico 

nas escolas é um agravante que concorre para que não se sintam 

satisfeitas com as práticas de inclusão de alunos com deficiência. A 

falta de suporte técnico causa intranqüil idade na ação docente. Sua 
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existência, no âmbito escolar muito favoreceria ou faci l i taria o processo 

educativo.  Sobre a ausência  desse apoio assim se posicionam: 

[ . . . ]  mas eu s into f rustração porque não tô conseguindo 
avançar.  Não tenho apoio.  Prec isava de a lguém que d issesse 
ass im (chorando na hora do re lato):  o lhe, vamos fazer  ass im.  
Tome essas sugestões de at ividades pra você [ . . . ] .  
(P5EFCPG)     
 
F ico angust iada porque eu s into que o a luno dever ia es tar  
mais a f rente, e le não tá por conta dessas inter faces:  
defasagens pedagógicas,  da Secretar ia de Educação também 
que poder ia  estar dando um supor te maior  pra escola e não 
está.  (P39EFPG)  
 
E le melhorou bastante. Ele tá tranqüi lo  e eu também tô 
tranqüi la.  Ele também tá no acompanhamento de psicó logo e  
melhorou muito.  (P21EFCG)  
 
Schaffner e Buswell (1999) sugerem que desenvolver 

redes de apoio é uma estratégia que se adapta ao atual paradigma da 

educação inclusiva. Redes de apoio consistem em um grupo 

multidiscipl inar de prof issionais reunidos que debatem e trocam idéias 

para colaborar com os professores e alunos, a f im de serem bem 

sucedidos em seus papéis. Essas redes agem como facil itadoras da 

inclusão:  

É fundamental que os faci l i tadores proporc ionem apoio 
apenas quando for  necessár io,  e que não sejam 
superprotetores. O fac i l i tador é o recurso e o apoio do 
professor e e le não deve assumir  a responsabi l idade deste  
com os alunos que necess item de apoio em turmas de 
educação regular  (SCHAFFNER e BUSWELL,1999, p.75).  

 
Para Stainback e Stainback (1999), o trabalho da 

equipe possibi l i ta a ref lexão sobre a intervenção do apoio ao professor 

e ao aluno e a extensão da intervenção técnica à educação regular. O 

benefício do ensino inclusivo reside justamente no atendimento à 

diversidade: 

O que está em questão no ens ino inc lus ivo não é se os a lunos 
devem ou não receber ,  de pessoal espec ia l izado e de 
pedagogos qual i f icados, exper iênc ias  educac ionais 
apropr iadas e ferramentas e técnicas espec ial izadas as quais  
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necess itam. A questão está em oferecer a esses a lunos os 
serv iços de que necessitam, mas em ambientes in tegrados, e 
em proporc ionar aos professores atual ização de suas 
habi l idades. (p. 25).     

 
 

4.2.3 A fortaleza da negação 

 

Alguns depoimentos das professoras deixaram 

entrever práticas segregacionistas cristal izadas na auto-proteção, 

compaixão e piedade Os depoimentos a seguir atestam essa posição: 

Eu f ico mui to emocionada com “G”, porque além de ter  essa 
def ic iênc ia, e le também é muito, mui to, muito pobre, mui to  
carente.  (P5EFCPG)  
 
Eu vou te d izer,  é duro. Mas, é a prof issão da gente. É o que 
vem pra gente, a gente tem que acei tar .  (P27EFCG )   
 
Lima (2005) af irma que as atitudes só vêm contribuir  

para a descaracterização do processo inclusivo. Af irma: 

Ocorre que sob o manto da proteção do outro,  esse professor  
desnuda toda sua capac idade de ser desumano, de jogar fora 
sua ét ica prof iss ional ,  a qual dever ia es tar esteada no ens ino 
e não na d iscr im inação, enf im, revela a crueldade de tomar  
para s i,  o dire ito de decretar aos outros, em geral cr ianças 
indefesas,  a morte social ,  o l imbo cultura l e  mesmo, a própr ia 
morte f ís ica.  (p.9) 
 
Atrelada à compaixão, nesse campo representacional 

das professoras circula uma espécie de auto reconhecimento, redenção 

pelas ações que desenvolvem. Afirma uma delas: 

Me s into tão espec ia l como ele e às vezes até angust iada por  
não poder  de achar que não tô fazendo o que poder ia fazer o  
máximo que poder ia fazer .  Você acha que tá fazendo menos 
do que pode fazer.  (P34EFG) 

 
Em seus depoimentos as professoras externalizam 

carências emocionais, e fragil idades pessoais, apresentando uma visão 

estereotipada da sua própria imagem, nessa relação cotidiana com o 

aluno. Em Bazante (2002) também  o amor e o gostar aparecem como 
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os elementos capazes de garantir o sucesso do trabalho docente com o 

aluno com deficiência. Vejamos as passagens abaixo:  

Se a gente não t iver amor como é que a gente é um 
educador? Como vai ser uma educadora? Se você não tem 
amor aos a lunos? É um sent imento. . .  não poder ajudar mais .  
(P27EFCG)  
 
Eu acho que ela prec ise de um aparato maior  né? Eu t inha 
muito medo de não saber l idar.  Hoje eu já tenho mais  
segurança. Amor eu tenho por todos e les.  Gosto muito dos  
meus a lunos, mas hoje eu me sinto mais segura, mais  
d isposta coisa que eu não era há quatro antes atrás .   
(P43EICG)  
 
Um outro elemento forte nos depoimentos dessas 

professoras diz respeito ao trato mais maternal do que prof issional para 

com os alunos, algo também já constatado por Albuquerque (2004). 

Para algumas delas, é a f igura materna que fundamenta todo o fazer 

pedagógico, não atentando às questões epistemológicas do 

conhecimento. Segundo Novaes (1987), esse sentimento indica a 

expropriação do saber da professora, que permite que o trabalho 

pedagógico passe a ocupar uma posição secundária dentro da escola, 

associado ao desempenho das funções habitualmente atribuídas à 

mulher no lar.  Esse teor maternal aparece nos depoimentos abaixo: 

[ . . . ]  é ass im muito grat i f icante. Aprendi muito e eu acho que 
as meninas f icam até r indo pelo fato que eu não tenho f i lho 
b io lógico  e eu vejo esses meninos como fossem meus f i lhos.  
(P13EIPG)  
 
Eu me sinto uma segunda mãe pra e le. Eu tento ajudar de 
todas as formas aqui .  (P25EIEM)  
 
Porque é nas d iferenças que a gente encontra às  vezes nota,  
a gente vê. Porque uma coisa d iferente  a gente tem a própr ia 
superação. Tem...  é  a gente vai cada dia a gente vai 
construindo uma coisa nova, que a gente não sabe. É um dom 
que a gente tem tão grande. Uma coisa que a gente vai  
absolvendo. Adoro mesmo. Adoro ens inar .  Mas a cr iança com 
def ic iênc ia eu sou mais ass im, mais  apegada.  (P8EFCG)  
 
Embora preocupadas com o desenvolvimento dos 

alunos, algumas professoras consideram que poucos conseguem se 
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desenvolver, por isso sentem-se culpadas e totalmente impotentes. Eis 

alguns de seus comentários:  

[ . . . ]  que tem de exper iênc ia pra ver se a gente melhora esse 
e le aluno? O que a gente pode fazer por  ele? A gente não 
tem. Ass im, o colega eu comento com o colega. O colega é 
quase não me repassa nada. O que há mesmo é preocupação,  
é o querer mui to de ajudar e que ele desenvolva. E ass im, 
contornando as d if icu ldades.  (P6EFCPG)  
 
Eu acho que eu a inda tô mui ta fa lha ass im, em deixar  muitas  
vezes e le sem at iv idade. Sem uma ocupação. Eu me sinto 
falha nesse sent ido, de querer  fazer mais   por e le. Eu sei  que 
eu faço pouco.  É um sent imento de culpa, de poder fazer  
melhor.  Uma necessidade de outras coisas que aquela cr iança 
prec isa naquela hora. (P9EFCG)  
 
Os sentimentos de impotência e impossibil idade se 

intensif icam quando são tomadas pelo medo e pavor no momento em 

que estão interagindo junto ao aluno com deficiência. Para al iviar a 

tensão, recomendam e reforçam a intervenção clínica a f im de 

estabil izar o controle da criança e normalizar as atividades na sala de 

aula: 

Eu tenho medo de tá fazendo a coisa errada. Somente isso.  
No começo, a pr imeira vez eu f iquei apavorada. Pergunta as  
meninas aí.  F iquei sem saber o que fazer da minha vida.  
Ninguém me falou que e la era especia l.  Quando eu cheguei  na 
sala eu conhec i logo. Menina, eu f iquei apavorada com o 
comportamento dela. Ela não parava,  não sentava, bat ia  em 
todo mundo, era mui to agress iva. Por mais  d if íc i l  fo i  isso aí .  
Eu t ive que conversar com a mãe dela pra levar  pra um 
médico, pra tomar a lgum remédio a lguma coisa que pra e la  
f icar  mais tranqüi la  e agora “J”  tá  outra menina.  (P14EFPG)  
 
Dif iculdades, l imitações, angústias e imaturidade 

para atuar junto ao aluno deficiente são constantemente admitidas 

pelas professoras. Algumas preocupações são dir igidas, inclusive, às 

perspectivas de futuro desses alunos. Af irmam: 

eu vejo muita d if icu ldade. Eu tenho mui ta d if icu ldade em 
trabalhar.  Por não saber .  Por não saber  trabalhar .? E.. .  é  
compl icado quando no grupo se fa la em inclusão se,  se a 
gente não tem como fazer essa inc lusão, né. A gente tenta  
trabalhar aqui lo a l i ,  agora é d if íc i l .  e pr inc ipalmente quando 
você pega uma turma mais  avançada:  uma pr imeira, uma 
segunda, uma terceira sér ie você tem que dá aquele 
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conteúdo, tem que ser trabalhado  aqui lo  a l i  e aquele seu 
a luno ta lvez se s inta um pouco de lado, porque  você tem que 
trabalhar com o res tante da turma que tá acompanhado e e le  
tá f icando um pouco esquec ido, né? Na a lfa a gente tem mais  
essa mobi l idade, né? (P41EIPG)  
 
O que a inda me preocupa  com B  é a questão ass im: de como 
vão ser mais professores essa geração mesmo de professores  
com B.  O professor  de g inás io tem algumas diferenças, a 
gente tem mais apego aos meninos só nós e e les a l i .  A quinta 
sér ie é outro nível e o que me preocupa é se os  professores 
vão ter  aquela pac iência de escutar B, de t irar  as dúvidas de 
B.  A questão do Inglês na 5ª  eu tô me preocupando muito com 
isso. Então, se e la não consegue l idar com Português como 
ela vai  l idar com outra l íngua? Nas demais d isc ip l inas ela tem 
condição de aprender d ire i t inho.   (P35EFCG)  
 
Outros depoimentos indicam que as professoras 

procuram de certa forma naturalizar a deficiência dos alunos, ou ainda 

conservam ati tudes preconceituosas ou de marginal ização para com 

eles. Nesses casos, assim se colocam: 

Eu mesma na sala de aula eu não vejo nenhuma diferença. Às 
vezes s into em re lação as minhas colegas. (P30EFCPG)  

 
Nunca t ive problema não. Pra mim tudo bem. Eu controlo, eu 
domino a turma. Eu tenho domínio eu sou meia. . .  Ass im, mas 
tenho o domínio em sala. Isso aí eu tenho.  Eu contro lo mui to 
bem. Nunca t ive d if icu ldade.  (P31EFEM)   
 
O desenvolvimento dele. Eu não vejo e le se desenvolver.  Eu 
não vejo e le desenvolver no gera l .  Porque e le tá aqui ,  na 2ª  
sér ie comigo e o que foi que e le melhorou? Uma tarefa toda 
e le não consegue fazer .  E faz mui to mal uma ou duas 
questões e o resto? Eu não vejo e le crescer  aí .  Se eu pegasse 
o caderno dele v isse e le fazendo a tarefa, chateado,  
d ire i t inho, mas e le é ass im. Ele fo i  fabr icado pra desenhar.  
Entendesse? Aí  é d if íc i l  t rabalhar  com ele,  não é.  (P29EFPG)  
 
 

4.2.4 Sentimentos positivos 

 

Circulam também sentimentos posit ivos frente à 

prática de inclusão. Receber um aluno com deficiência acaba por ser 

para algumas professoras, l ição de vida, razão de viver, desafio. 

Trabalhar com esse aluno constitui-se para as professoras como um 

ato de redenção sem que haja, contudo, uma amplitude sobre o 
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entendimento da alteridade, o reconhecimento da plenitude e da 

singularidade do sujeito. Atestam alguns depoimentos:  

[ . . .  ]  eu me sinto ao mesmo tempo fe l iz,  porque eu vejo neles  
um caminho pra me tornar uma pessoa melhor.  (P5EFCPG)  
 
Eu me sinto ass im, grat i f icada sabe? Porque às vezes esses 
meninos por tão ass im marginal izados, pobre, n inguém dá 
valor .  E quando a gente tem um menino desse na sala é um 
desaf io .  Um desaf io.   (P15EFCPG)  
 
Pra mim é um desaf io.  Pra mim adaptar fo i  muito d if íc i l  e  
tentando c laro né, co locar  na cabeça que eu tenho que t ratar  
todos iguais.  Eu acho que consegui.   (P20EFCPG)  
 
Algumas poucas professoras expressam um certo 

prazer em receber um aluno com deficiência. Elas revelam uma atitude 

de aceitação e crença no potencial do aluno para o ensino-

aprendizagem: 

Eu me s into bem. Eu já t rabalho com alunos espec ia is já tem 
vár ios anos, uns dez anos. Antes de assumir  a sala espec ia l 
em outra escola, já trabalho a sete anos no Estado eu já  
recebia a lunos.  Porque na minha escola t inha c lasse especia l.  
Quando e les eram integrados gera lmente e les v inham pra 
c lasse da gente. E  a  minha sala recebeu durante os t rês  
anos, aí eu já  tava me acostumando.  Aí depois ,  eu assumi a 
sala espec ia l  no Estado e cont inuo.  (P19EFPG)  
 
Outras, apesar das dif iculdades, sentem-se 

maravi lhadas, vitoriosas e fel izes com a possibil idade de trabalhar com 

esses alunos. No entanto, esse sentimento posit ivo decorre de ser, a 

própria professora, uma pessoa com deficiência ou ter uma experiência 

familiar com essas pessoas, ou ainda, certo encantamento por ver que 

a escola púbica, mesmo com suas limitações e precariedades pode 

atender alunos com limitações diversas. Af irmam:  

Eu me sinto, acho que de uma certa forma grat i f icada. Porque 
eu também tenho uma def ic iênc ia, eu tenho, t ive para l is ia  e 
tenho uma certa def ic iênc ia e a escola e la acei ta as  
d iferenças.  Eu sou d iferente do grupo, tem coisas que eu não 
cons igo fazer .  Por exemplo minha sala a l i  em cima tenho 
d if iculdade pra subir  escada sabe? Por conta dessa minha 
perna.  Eu tenho uma perna mais cur ta.[ . . . ]  Então, a gente 
trabalha  as d iferenças desde o professor .  É por  isso que me 
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sinto grat i f icada. Eu me choquei.  Mas, depois eu comecei a 
trabalhar com eles aqui no municíp io.   (P40EIPG)  
 
Eu tô maravi lhada com o trabalho pr inc ipalmente com o de “B”  
porque vem avançando mui to porque eu tenho um irmão 
espec ial que não pode f reqüentar a escola. Porque foi em 
outro tempo e eu t inha muita vontade. Em casa eu conseguia 
ens inar  muita coisa pra e le e isso também me ajudou a 
trabalhar,  quando eu comecei a trabalhar com “B”.  A vivenc ia 
com meu irmão me ajudou. Apesar  de não ter  nada a ver.  
Meu irmão tem def ic iênc ia menta l,  não avançou ,  f icou na 
infânc ia. Mas me ajudou muito e eu tô assim, mui to sabe, o 
curso também mostra caminhos. E eu tô ass im. Infe l izmente, a 
gente esbarra que muita gente já me disse, que a gente vai  
esbarrar nas d if icu ldades. Realmente, a gente quer  avançar  
mais  e as dif icu ldades: a fal ta de incent ivo,  de mater ial .  Toda 
uma his tór ia faz com que. . .  Mas eu estou achando mui to 
grat i f icante. Tem sido um est ímulo pras mim depois de tantos  
anos de prof issão.  (P23EFCPG) 
 
[ . . . ]  eu sou uma vitor iosa. Com todas as d if icu ldades que a  
escola passa. Eu me sinto eu me acho vi tor iosa.   (P22EINM) 
 
Todos os sentimentos posit ivos ou negativos que 

perpassam pelos depoimentos das professoras frente à inclusão nos 

levam a ref letir sobre as práticas educativas e o processo de formação 

para atuar junto à diversidade do contexto escolar. Freire (1996), ao 

referir-se aos saberes necessários à prática educativa, reitera a 

necessidade da interlocução entre querer bem aos educandos e a 

autenticidade selada através do compromisso com sua prática docente, 

atrelados ao rigor da metodologia, a disponibi l idade do desejo,  da 

alegria “ [.. .] E quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, 

sem preconceito, com as diferenças, tanto melhor me conheço e 

construo meu perf i l ” (FREIRE, 1996, p.134). 

A síntese a respeito do que pensam as professoras 

sobre suas prát icas de inclusão na escola pública,  tudo leva a crer que 

a formação do professor na complexidade do mundo contemporâneo, 

passa a ocupar um lugar novo e estratégico. Os resultados sinalizam 

para a necessidade de se repensar a formação docente trazendo para o 
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debate local o real lugar e as novas práticas da educação inclusiva, 

implicando em uma reconfiguração do espectro da atuação do 

formador, na ótica da construção de uma pedagogia que trate 

eticamente o ser humano na sua totalidade. Nessa perspectiva, 

assinala Pires (2006): 

A ét ica da inc lusão é um imperat ivo do d ire i to da c idadania, e  
fundamenta-se no d ire ito que as pessoas com necess idades 
educac ionais espec ia is têm de tomar parte at iva na soc iedade,  
com oportunidades iguais às da maior ia  da população. A 
construção de uma soc iedade para todos, onde todos os  
c idadãos possam ver  concret izada a qual idade de v ida, só 
pode acontecer no respei to às d iferenças e na valor ização da 
d ivers idade, e esta concret ização,  in tegrada ao 
desenvolv imento das pessoas com necessidades espec iais  
deve acontecer dentro e at ravés do processo de inc lusão. 
(p.47) 
 

4.3 A aprendizagem do aluno é lenta. 

 

Uma terceira categoria emergente dos depoimentos 

das professoras diz respeito à aprendizagem dos alunos. Esses 

depoimentos convergem, em primeiro lugar, para a lentidão do 

processo e, num segundo plano, para a não possibilidade de 

aprendizagem. 

Na maior parte dos depoimentos das professoras, o 

aluno com deficiência tem uma aprendizagem lenta. Nessa perspectiva, 

elas deixam entrever um tratamento desigual em sala, com base no 

comprometimento, o que favorece a discriminação, segregação e 

exclusão. Vejamos os depoimentos abaixo: 

É lenta. Lenta.  É como eu d isse né. É lenta porque e les são 
ass im, tem suas par t icu lar idades, é. . .  A questão da 
matur idade [ . . . ]  (P37EFCPG) 
 
É dif íc i l .  É um pouco d if íc i l .  Porque é uma cr iança que não 
consegue assim, assimilar  mui tas coisas. Porque tem 
dif iculdade de concentração[. . . ]  (P15EFCPG)  
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[ . . . ]  Só que a aprendizagem dele em tudo que é lenta, exc lui  
e le.  A minha d if icu ldade toda é essa.  E aí e le não tenta 
aprender ,  não tem assim, a auto-est ima dele é lá em baixo.  
Ele é t ipo carregado..  A def ic iênc ia dele é essa: ele não 
ass imila nada,  ele d if ic i lmente e le abre o caderno.  (P9EFCG) 
 
Não consegue aprender.  De je i to nenhum. Não consegue. A 
única área que e le demonstra in teresse é a at iv idade art ís t ica 
[ . . . ]  (P29EFPG).  
 
Mui to lento. Sempre na ajuda com os coleguinhas ajudando.  
Quem tá sabendo mais eu boto pra f icar com ele. Aí expl ico o 
assunto. Eu expl ico de novo. . .  (P34EFG)  
 
Como podemos observar, os depoimentos acima 

ratif icam atitudes comparativas, classif icatórias e segregadoras. Trata-

se de uma imagem negativa que vê o aluno com deficiência pautado no 

modelo clínico - médica ainda presente. O modelo de homogeneidade é 

reforçado pelas professoras. Busca-se, pois, a igualdade onde se tem 

diferença. Nessa perspectiva, o documento do Ministério Público 

Federal (2004) apresenta a seguinte ponderação:  

Grande par te dos professores cont inua na i lusão de seus 
a lunos apresentarão um desempenho escolar semelhante, em 
um mesmo tempo est ipulado pela escola para se aprender um 
dado conteúdo escolar.  Esquecem-se de suas d iferenças e 
espec if ic idades. Apesar de saberem que os a lunos são 
pessoas d ist intas uma das outras , lutam para que o processo 
escolar os tornem iguais.  Esperam e almejam em cada sér ie,  
c ic lo ,  nível de ens ino, que os a lunos a lcancem um padrão 
predef in ido de desempenho escolar.  Essa âns ia de nive lar  o 
a lunado,  segundo um modelo, leva invar iavelmente, à 
exc lusão escolar,  não apenas dos a lunos com def ic iênc ia 
inte lec tual acentuada, mas também dos que possam 
apresentar d if icu ldades ou mesmo uma def ic iênc ia que os 
impeça de aprender ,  como se espera de todos. (BRASIL,  
2004,  p.27)   
  
Estudos de Oliveira (2006) e Bazante (2002) 

apresentam resultados semelhantes, ou seja, neles também 

constataram que a aprendizagem do aluno com deficiência é visto pelos 

professores por esse viés, ou seja, marcada pela l imitação e  

incapacidade.  
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Novamente, assim como na categoria anterior,  ao se 

referirem à aprendizagem dos alunos com deficiência as professoras 

retomam a necessidade do especial ista ou técnico na escola regular 

para apoiar este aluno e seu professor. Segundo elas, a intervenção do 

especialista é algo fundamental para a inclusão. Isto nos permite 

af irmar que o modelo clínico da deficiência está fortemente enraizado 

no pensamento dessas prof issionais e que a aprendizagem dos alunos 

está a ele condicionada.  

Por outro lado, as referências à aprendizagem lenta 

estão acompanhadas de argumentos mais leves, onde o tempo e modo 

de cada um aprender são diferentes. Alguns depoimentos indicam essa 

posição:  

[ . . . ]  e le não aprende no mesmo tempo que os outros. Não 
aprende no mesmo tempo que os outros .  Eu prec iso de um 
espec ial is ta que pudesse me dizer  que at iv idades mais  ser iam 
mais apropr iadas pra e le? Que at iv idades ser iam essas pra  
avançar nesse cognit ivo dele? E eu não tenho.  (P5EFCPG) 
 
Aprende mais não é rapidamente é ass im aos pouquinhos. É 
muito d iferente dos outros. Os outros são mais rápidos,  
rac ioc inam mais rápido. Ele não. Mas, que ele aprende,  
aprende. A aprendizagem dele e le não é muito rápido, e le  
consegue a lguma coisa,  e le consegue. (P27EFCG) 
 
E le aprendia não igual aos outros . Porque deve ter  um que é 
melhor do que.. .  A maior d if icu ldade era enxergar ,  ele 
esquec ia das coisas  [ . . . ]  (P31EFNM)  
 
Algumas das af irmações das docentes a respeito de 

aprendizagem estão fundamentadas na abordagem inatista.  Nessa 

interpretação, a maturação e o dom são considerados os aspectos mais 

relevantes do processo, enquanto que as interações sócioculturais são 

pouco consideradas na formação das estruturas comportamentais e 

cognitivas do sujeito.  
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Conforme Rego (1995), no cotidiano escolar, é 

possível identif icar as conseqüências da abordagem inat ista, não só no 

que diz respeito ao desempenho cognitivo, mas também no que se 

refere à forma de compreender o procedimento comportamental do 

aluno. As características comportamentais manifestas pelas crianças, 

tais como, agressividade, impetuosidade, sensibi l idade, ou passividade 

acabam sendo interpretadas como inatas e, no entanto, têm sob o olhar 

dos professores mínimas possibi l idades de se modif icar.  

Além do estigma de aprender lentamente, podemos 

ponderar que o aluno com deficiência torna-se responsável pela 

distração ou dispersão dos colegas em sala de aula. Na visão das 

professoras, as relações entre o aluno deficiente e os demais colegas 

parece desmobilizar a competência técnica daquelas prof issionais 

diante da turma.  

Nas entrel inhas do jogo das relações interpessoais 

entre aluno e professora, permanecem caracterizados no seguinte 

disposit ivo: quem deterá o poder? Assim sendo, nota-se, no 

depoimento da docente abaixo, que sua postura em sala de aula 

converge para o desenvolvimento de ações e at ividades pedagógicas 

centradas numa relação autoritária, preconceituosa e excludente. 

Existe alguém no interior e exterior da escola que exclui: o outro. A 

professora não se reconhece como esse outro, que no conjunto das 

interações também colabora para incluir ou excluir. O depoimento a 

seguir reitera uma postura discriminatória:  

[ . . . ]  Então, e le é sempre assim, super ior  é uma maneira que 
e le tem de se sair  d iante dos a lunos. Os a lunos começam a 
perceber que e le não sabe,  aí o que lê  faz, e le bota um 
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assunto que chame a atenção dos meninos, d istra i os meninos 
porque e le não vai fazer aquela tarefa.  (P29EFPG)  
 
As declarações abaixo revelam ou centram a 

responsabil idade da aprendizagem única e exclusivamente na criança, 

ou seja, quando o aluno não aprende, a culpa recai principalmente 

sobre ele próprio e sua deficiência.  

[ . . . ]  Eu procuro deixar  ele ass im, ass im, para que e le possa é 
colocar,  cr iar ,  escrever dentro do que eu pedi,  dentro do que a  
gente d iscut iu. ,  do que a gente fa lou. O que eu vejo é.. .   é. . .  
eu prec iso eu melhorar ,  é  prec iso é. . .  e le melhorar.  Mas aí  
tem o problema da def ic iênc ia. E a aprendizagem f ica ass im 
no mínimo. Eu não posso me aprofundar muito[. . . ]  (P6EFCPG)  
 
[ . . . ]  a té cer to ponto e le ass imi la o que e le consegue aprender .   
A par t ic ipar na questão ora l ,  de le d izer .  Eu começo um 
assunto eu parto da exper iênc ia dele  de casa. Aí e le faz:  T ia  
eu conheci  isso animal,  não sei  o quê. Às vezes ele d iz uma 
coisa completamente destoante. Da maneira dele é mui to 
pouco,  mas e le aprende.   (P32EIPG)  
 
Com o rótulo de lento, os alunos com deficiência 

acabam por serem marginal izados na sala de aula, tanto pelos colegas, 

como pelas professoras. Essas af irmam: 

É muito devagar.  Ter ia que ter  um mater ial  mais prát ico.  
Porque veja bem. O que é que a gente tem aqui? O quadro,  o 
g iz e os l ivros . Os l ivros são mui to a lém do que e les possam 
entender.   (P2EFPG)  
 
A escr i ta é um problema. Ele não sabe, e le escreve o que vê.  
O nome dele tá fa l tando a lgumas letr inhas. Essa at iv idade é o 
que mais me angust ia.  Eu tava fa lando com a menina da 
coordenação: eu não vou deixar e le outra vez na segunda 
sér ie.  Porque já é o terceiro ano dele na segunda sér ie.  
Pr imeiro,  e le fez uma segunda sér ie pela manhã aqui nessa 
escola. Aí depois e le foi  pra tarde e fez um segunda sér ie,  
que fo i  aquela que eu peguei no meio do ano. Vai a gente 
aqui que trabalha numa escola públ ica, a gente tem muito 
pouco recurso pra trabalhar.  Pra quem tem outra rede.. .  Você 
recebe uma quant idade de mater ia l  que num dá pra você 
chegar nos dois pr imeiros meses. E aí f ica muito d if íc i l .  Então,  
o que sobra pra gente: o g iz,  o quadro negro e você se v irar  
nos tr inta como dizia no Faustão pra você trabalhar .   
(P5EFCPG)     
 
O avanço tava quase nenhum, você tentava expl icar uma 
coisa pra e le,  vamos ver o corpo humano, por  exemplo, que é  
at iv idade mais  prát ica, né, aí  vamos o corpo humano;  perna, a 
cabeça, o que f ica na cabeça? Mostra aí ,  aponta. Ele 
apontava mais d izia outra coisa. Cadê o o lho? Que parte é 
essa? Dizia outra coisa, sabe? A mesma coisa com os 
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numerais .  Vamos ver o número um.  Vamos contar aqui .  Ai e le 
fazia: dois,  t rês. Ele f icava.. .  T inha uns jogos de f iguras, que 
f igura.  (P16EFCPG)  
 
Não podemos deixar de reconhecer no conjunto 

desses depoimentos, algumas poucas passagens favoráveis ao 

desenvolvimento da aprendizagem e das potencialidades do aluno com 

deficiência. Nelas, os alunos participam e interagem posit ivamente com 

a professora nas situações de aprendizagem. Tais referências seriam 

indícios  de uma  ressignif icação mais próxima do princípio de inclusão 

como vem sendo difundido na li teratura e no meio social. Eis algumas 

das falas das professoras nesse sentido: 

Aprende com certeza.  É.. .  acho que no d ia-a-dia é nas aulas  
que a gente vai dando, nas tarefas que vou vendo, vou 
aval iando e le. Vou vendo que o conhec imento fo i produzido,  
e le aprendeu, que eu estava querendo,  meus objet ivos..  
(P12EFPG)    
 
E le é aquela cr iança atenc iosa  e sempre que t inha d if icu ldade 
[ . . . ]  aprende.  A def ic iênc ia dele é bem leve e e le é uma 
cr iança que tem uma vida bem normal.  Ele não aparenta ter  
nenhuma def ic iênc ia e o problema dele  é mais essa questão 
de matemát ica.  Na Língua Por tuguesa  e nas outras  
d isc ip l inas: Geograf ia,  Histór ia  e le acompanha d irei t inho.   
(P19EFPG)  
 
[ . . . ]  E la aprende.  Ela aprende ass im: reconhecendo letras,  
reconhecendo o nome dela  que a gente até agora trabalhou,  
a lgumas cores ela já vem reconhecendo outras e la confunde 
a inda, mas e la tem condições de caminhar mais. É o pr imeiro 
ano dela na escola (P39EFPG).  
 
E la aprende. L inguagem. Linguagem  oral  e la se destaca. Ela  
começou  a se destacar logo no começo[ . . . ]  A aprendizagem 
dos conteúdos d iversos eu também que e la teve ass im se 
desenvolveu muito bem. Ela só t inha d if icu ldade de por no 
papel,  porque e la não conseguia escrever,  porque a  
motr ic idade dela ela não acompanhava as outras cr ianças.  
(P17EIPG)  
 
Observamos ainda certas contradições permeando 

essas falas referentes à aprendizagem do aluno com deficiência. 

Percebemos, por exemplo, que alguns conhecimentos acadêmicos não 

são, no dizer das professoras, acessíveis a esses alunos, com 
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deficiência o que as leva a recorrerem a outras estratégias como 

desenho, pintura, recorte, colagem, entre outras, que parecem gozar de 

menos status acadêmico. Alguns conteúdos curriculares acabam sendo 

negligenciados ou negados a esse grupo, em nome de uma suposta 

incapacidade. Assim, mesmo reconhecendo que o aluno tem potencial 

para aprender, contraditoriamente, algumas delas af irmam: 

B aprende o grosso, e la não aprende detalhes, co isas 
mínimas, ass im que é necessár io.  Tá entendendo 
conhec imentos necessár ios , ass im.. .  É no gera l,  no grosso 
conteúdo e la consegue aprender .  Agora tem uns é  como ela 
t ivesse uma barre ira entre e la e aqui lo a l i .  Não consegue 
compreender aquele conteúdo.  (P35EFCG)  
 
E la não anda em Matemática a d if icu ldade dela maior.  Ela não 
anda em matemát ica. Tem dif icu ldade ass im, em His tór ia ,  em 
Ciênc ias  um pouco. Português e la tem mais fac i l idade da 
compreensão do tex to. Ela aprende na compreensão de texto.  
Gramát ica e la aprende um pouquinho agora porque tem vez 
aquele negóc io e la aprende e  com  mesmo instante parece 
que passou. Voou.  Esquece. Pr inc ipalmente Matemática.  
Matemática é uma coisa que parece que não entra na cabeça 
dela.  (P7EFPG)  
 
Nos conteúdos e le tem mais uma dif iculdade maior .  É por  isso  
que eu d igo que às vezes a at iv idade escr i ta ,  como de le i tura 
é um pouco d iferenc iada. Porque o conteúdo da pr imeira sér ie 
como da a lfabet ização é muito elevado pra o nível que e le  
está de aprendizagem. Ele está na pr imeira sér ie.  Mas,  e le fo i  
uma cr iança que chegou pra mim, não conhec ia o própr io 
nome, não conhec ia  nem mesmo as vogais ,   não seqüenc iava 
a lguns números e agora eu já tô vendo que e le aos  
pouquinhos e le tá subindo cada degrau. Cada d ia eu aprendo 
e e le aprende.  (P8EFCG)  
 
E le aprende quando a coisa é mais prát ica. Recorte a le tra do 
seu nome é os animais a lguma coisa assim.  É questão prát ica 
Mesmo, se for  a lguma coisa que eu tenha que passar pra ele 
copiar,  e le não consegue aprender.  Mas, se for  a lguma coisa 
prát ica, vamos d izer,  vamos contar os pal i t inhos que tem aqui 
e juntar esses pal i t inhos e vamos colocar  quantos tem, e le 
consegue. Agora se colocar  número no caderno dele três  
mais três não adianta que e le não consegue fazer  
(P30EFCPG)  
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4.3.1 O aluno com deficiência não aprende 

 

Os depoimentos a seguir reforçam uma atitude 

totalmente excludente em relação ao aluno com deficiência. As 

professoras não o reconhecem como aprendiz. Fica implícito que a 

inserção do aluno na escola centra-se muito mais na integração física e 

social. Af irmam: 

Mas, não é aprendizagem. Ele par t ic ipa muito pouco [ . . . ]  
(P5EFCPG)  
 
E le não,  não. . .  Acho que e le não desenvolveu mui ta coisa 
não.  (P41EIPG)    
 
[ . . . ]  É como eu fa le i .  Ela aprende a conviver;  aprendeu a 
conviver com os colegas na sala de aula. A respei tar  os  
colegas na sala de aula. Mas aprender mesmo, ela tem muita 
d if iculdade. [ . . . ]  e la não ident i f ica as letr inhas, se você 
perguntar é automát ico.   (P26EIPG)  
 
Na prát ica, o direito à educação escolar não se 

material iza. Assim, o aluno com deficiência, embora esteja na escola, 

nela ocupa uma posição de exclusão. A esse respeito Vayer (1989) 

adverte: “[...] Não basta dar lugar um lugar à criança, no fundo da 

classe ou numa estrutura de atendimento, para que ela participe 

ativamente na vida do grupo social em que se encontra.” (p.61). 

Omote (2004) assinala que, em determinadas 

experiências de inclusão escolar, a idéia central é destinada a 

introdução de um aluno com deficiência no espaço físico da inst ituição 

educacional. Ou seja: “a mera inserção de aluno deficiente em classe 

comum não pode ser confundida com a inclusão” (p.6).  

Nos depoimentos das professoras, há uma 

desconsideração de um dos conceitos inclusivos traduzido por Sassaki 
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(2003)  de empowerment,  isto é: “ o processo pelo qual uma pessoa, ou 

um grupo de pessoas, usa seu poder pessoal inerente à sua condição – 

deficiência , gênero, idade, cor – para fazer escolhas e tomar decisões, 

assumindo assim o controle da sua vida” (p.38).  

A aprendizagem reduzida apenas à possibil idade de 

convivência, já comentada neste trabalho, reporta-nos às primeiras 

iniciat ivas de atendimento educacional especial onde prevaleciam 

atitudes sociais de f i lantropia e assistência. Contudo, essa postura das 

docentes não está distante do discurso of icial inclusivo. A Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, por exemplo, em documento 

intitulado: O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes 

comuns da rede regular (2004) declara: 

Mesmo que não consigam aprender  todos os conteúdos 
escolares, há que se garant ir  também aos a lunos com severas  
l im itações o d ire ito à convivência na escola, entendida como 
espaço pr iv i leg iado da formação g lobal das nova gerações.  
Uma pessoa, em ta is condições, prec isa inquest ionavelmente 
dessa convivênc ia. 
Além disso, os conteúdos escolares que esse a luno não 
conseguir  aprender numa escola que lhe proporc ione um 
ambiente desaf iador  e que adote as prát icas de ens ino 
adequadas à heterogeneidade das salas de aula,  
provavelmente não serão aprendidos em um ambiente 
segregado de ens ino.  Por outro lado, nada impede que esse 
a luno severamente prejudicado receba atendimento 
educac ional  espec ial izado, como complemento e apoio ao seu 
processo escolar na escola comum. Os demais alunos, sem 
def ic iênc ia, para conviverem com natura l idade em situações 
como essas, devem se necessár io,  receber or ientações dos  
professores sobre como acolher e tratar adequadamente 
esses colegas em suas necess idades.  Certamente todos serão 
benef ic iados, tanto no aspecto humano como pedagógico com 
a presença desses a lunos nas turmas escolares. (BRASIL,  
2004,  p.22-23) 

  
Nas constantes referências das docentes a não 

aprendizagem dos alunos com deficiência, outros elementos aparecem 

como a falta de recursos materiais, vista como mais um complicador 

para a não efetivação dessa aprendizagem. Além disso, insistem que 
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esse aluno é alguém que exige da professora mais ônus, e mais tempo 

e acompanhamento  individualizado na sala de aula.  Af irma uma delas: 

Você tem que ter  uma at ividade d iferente. Dependendo da 
at iv idade e la só vai fazer se você t iver do lado or ientando e 
eu não tenho esse tempo disponível pra e la. As condições  
f ís icas e mater iais favorece a aprendizagem de todos? Não.  E 
pra essa aluna com def ic iência é diferente? Não. Acho que pra 
e la é pior .  (P1EFCPG) 
 
 

4.4 Explorando os  campos semânticos  de Inclusão 

 

Como já explicado na sessão anterior deste trabalho, 

os resultados da associação l ivre de palavras foram organizados em 

três campos semânticos, já  apresentados no Quadro 5. A seguir 

discut iremos esses campos para também deles inferirmos a 

representação social de inclusão das professoras. 

O Campo 1, composto pelas palavras: amor, 

aceitação, compreensão, solidariedade, dedicação, paciência, 

atenção; é um indício de um conteúdo representacional de inclusão 

reduzida a um ato de amor. A palavra Amor é a mais sal iente nas 

evocações das professoras e sempre aparece como uma das primeiras 

na ordem das evocações. Ao se remeterem à inclusão do aluno com 

deficiência na escola, o sentimento edif icado é o amor. 

Esse resultado parece indicar que incluir o aluno com 

deficiência na escola é muito mais um ato de amor, compaixão para 

com o próximo que padece, a redenção do sujeito professor, do que o 

acesso a um direito à educação adequada, às suas peculiaridades e 

necessidades. O teor afetivo das evocações chega a ofuscar a 

necessidade desse prof issional enxergar o potencial do aluno. Eis 
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algumas das just if icat ivas para a indicação do amor como uma das 

palavras mais importantes para as professoras quando se referem à 

inclusão: 

Porque você tem que ter  amor ao próximo,  se você não tem 
amor ao próx imo como pode dar  tudo isso? Se não t iver  amor  
é mesmo que nada.  (P27EFCG) 
 
Para inc lui r  pessoas com def ic iênc ias em salas regulares é 
prec iso do amor.  (P35EFCG) 
 
Se você não t iver amor e dedicação você não consegue 
mesmo at ingir  seu objet ivo.  (P25EINM) 
 
Sem amor não se consegue desenvolver um bom trabalho,  
pr inc ipalmente nessa área ou em qualquer  área. (P26EIPG) 
 
Porque sem amor você não pode ter  dedicação e atenção ao 
que está fazendo.  (P34EFG) 

 
A palavra Atenção, também recorrente nas 

evocações das professoras, sugere para as práticas uma preocupação 

em acolher, receber e tratar bem o aluno com deficiência não por suas 

possíveis capacidades ou potencial, mas, sobretudo, pelo que lhe falta, 

por sua condição de limitação. É por apresentar um tipo de deficiência 

que lhe deve oferecer atenção e apoio. Já a Aceitação implica na não 

discriminação, no consentimento em ter a criança como aluno, mesmo 

tendo a clareza de que esse aluno apresenta limitações de diferentes 

ordens. As professoras, ao se referirem à aceitação, demonstram que, 

embora o façam precisam de ajuda contribuição e apoio técnico. 

Segundo elas, mesmo sendo aceitas essas crianças demandam um 

acompanhamento específ ico, que elas não conseguem oferecer. 

Lembramos que o fato de a escola apenas aceitar alunos com 

deficiência não  faz disso  por si só, uma atitude de inclusão. 

Também a palavra  Dedicação aparece associada à 

inclusão . As referências à dedicação, quase que exclusiva que a 
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professora deve dispensar a esses alunos, concorre de maneira velada 

para que este seja visto como um fardo. As professoras, de  modo geral,  

ao se referirem à dedicação, alegam que o tempo dispensado à criança 

com deficiência difere do empregado com todos. A passagem que se 

segue indica essa perspectiva: “Pra trabalhar com crianças tem que ter 

dedicação, paciência.” (P21EFCG). Como o aluno com deficiência exige 

atenção e dedicação redobradas, é preciso, na visão das professoras, 

Paciência  para acompanhá-lo e ajudá-lo. Desse modo, ter paciência 

emerge como uma condição para receber aluno com deficiência para 

inclusão na sala regular. Questionamos: estaria essa condição (ser 

paciente) sendo estabelecida como critério para selecionar os 

professores para receber esses alunos? 

Aliada às demais palavras que compõem esse campo, 

aparece a Solidariedade . Na nossa interpretação, ela vem reforçar o 

discurso recorrente na mídia e sociedade em geral de que é necessário 

abrir as portas da escola para a inclusão dos alunos com deficiência,  

ou seja, é preciso abraçar a causa, ainda que no seu interior não 

responda às necessidades educacionais desses alunos. Somente o 

espírito solidário e humanitário poderá sensibi l izar e mobilizar um 

contingente de pessoas para real izar a inclusão dos alunos com 

deficiência. 

No conjunto geral das palavras que apresentam 

saliência, observamos que além do amor, a dedicação e a atenção as 

professoras também não deixaram de fazer referência à palavra 

Compreensão. Reconhecemos que as precárias condições materiais e 
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pedagógicas disponíveis concorrem para que as docentes substituam 

práticas verdadeiramente inclusivas pela adoção de posturas centradas 

no amor, compaixão, compreensão, atenção, dedicação, solidariedade 

e paciência para com o próximo, isto é, ao frági l e dependente aluno 

que lhe chega para ser incluído. Este fragmento de fala de uma das 

professoras  sinaliza nessa perspectiva:  

Sem o preparo, sem subsídios o trabalho f ica d if íc i l .  Então, 
acho que tentar compreender é o mais impor tante.  
(P16EFCPG)  
 
O Campo 2  é constituído pelas palavras apoio, 

dificuldade, respeito. Nesse campo, a palavra Respeito, segundo  

termo mais evocado pelas professoras, no conjunto geral das palavras, 

sinal iza que o aluno, por apresentar alguma deficiência, é digno de um 

olhar mais respeitoso por parte da professora. No entanto, nessas 

relações não prevalece o respeito enquanto parceiro da humanização. 

Entendemos que ele deve ser respeitado porque é um cidadão, mas 

não porque apresenta uma deficiência, o que é contrariado nas 

entrevistas, onde nas falas a ênfase no respeito recai sobre a 

l imitação.  

Nessa linha de argumentação, a deficiência é 

compreendida como algo que impossibi l ita, dif iculta. Acabamos por 

contemplar as l imitações e cercear as possibi l idades. A deficiência 

passa a ser nefasta para sociedade.   

A educação como direito acaba sendo violada, pois 

ao se falar de inclusão do aluno com deficiência o que parece estar em 

jogo é mais a emoção, sensibi l ização e generosidade. Percebemos que 

o aluno com deficiência ainda continua gerando impactos de diversas 
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ordens, sua presença na escola configura-se num quadro de 

intranqüil idade e tensões. Em suma, a compreensão da educação como 

um direito está muito distante. Atentemos para algumas justif icativas 

das professoras: 

Diante da l im itação da def ic iênc ia, se não houver o respei to à 
def ic iênc ia não se consegue fazer um trabalho, nem in ic iar .  
(P18EFG)  
 
São pessoas vis tas de forma diferente e baseado n isso,  
muitas  vezes os d ire i tos  são negados: convivênc ia soc ia l  na 
sala de aula,  ouvir  e perceber aqui lo .  É uma pessoa que pode 
aprender e pode desenvolver mui tas  habi l idades e por  essa 
fal ta de respeito, mui tas vezes essas pessoas passam pela  
v ida sem ter viv ido. Vistas não como pessoas, mas ta lvez 
como animais . Vão ter  cu idado, mas não o lham, não 
percebem. (P23EFCPG)   
 
Se a gente tem respeito pelo outro independente das 
d iferenças, a gente se mobi l iza para ter  todas as outras ações 
e d izer  não ao preconceito.  (P43EICG)  
 
A necessidade de Apoio de várias ordens é 

recorrente nas associações e o apoio é também uma das palavras bem 

evocadas. Para as professoras, sem a presença do técnico, de um 

especialista, o trabalho pedagógico se fragi l iza, comprometendo a 

mediação educador, educando e conhecimento. Seu papel de docente 

capaz de incluir estaria condicionado à presença de alguém, que 

estando credenciado pode auxil iá-lo na elaboração de estratégias de 

ensino. É importante salientar que as precárias condições de trabalho e 

aprendizagem na escola, segundo as professoras, concorrem ainda 

mais para impedir a efetiva inclusão dos alunos. 

Inclusão vincula-se à Dificuldade .  Por isso, as 

professoras sustentam a convicção de que para estabelecer as 

relações interativas entre esses alunos, necessitam da intervenção e 

da proteção dos especialistas, tornando-se algo fundamental para 
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atendê-los em sala de aula. Questionamos se essa atitude no contexto 

da educação não sustenta a convicção das prof issionais em legit imar o 

especialista como panacéia. Para a maioria delas o especial ista é 

aquele que conhece as reais necessidades pedagógicas. É, sem 

dúvida, esse tipo de posicionamento que corrobora para a perpetuação 

do status quo  do modelo terapêutico na educação. O evidenciado nos 

depoimentos das professoras é que mesmo qualif icados em cursos de 

especialização e atuando junto ao aluno com deficiência, ainda se faz 

necessário o assessoramento do apoio técnico do especial ista. O que 

nos leva a pensar os processos de formação, assim como as polít icas 

públicas de educação de modo geral. As considerações acerca das 

dif iculdades para a efetivação de inclusão perpassam os depoimentos 

abaixo:  

Através do apoio a pessoa que está ajudando irá entender o 
que eu estou prec isando e me ajudará a ter  conhecimentos 
para cr iar  as metodologias  para ut i l izar na minha prát ica.  
(P10EIPG)  
 
Nós prec isamos de um suporte para t rabalhar com essas 
cr ianças já  que e las  são espec ia is .  (P40EIPG)  

 
No Campo 3, composto pelas palavras incluir,  

integração, oportunidade, participação revela uma maior 

aproximação dos termos relacionados à inclusão e circulantes no 

contexto atual. São palavras de modo geral menos evocadas pelas 

professoras, mas que, de certa forma, sugerem a incorporação do 

discurso of icial sobre inclusão de alunos com deficiência na escola.  

Porque cada um tem sua def ic iênc ia, mas prec isamos estar  
juntos  e nunca exc luídos.  (P9EFCG)  
 
O aluno quando ele é espec ia l mui tas vezes ele f ica iso lado.  
Ele mesmo se auto-aval ia como diferente e ass im o desaf io do 
professor é resgatar a auto-est ima dele, respei tando os l im ites  
dele, poss ib i l i tando at iv idades que ele par t ic ipe com outros 
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alunos, mesmo ele tendo em determinados momentos um 
atendimento d iferenc iado, uma vez que o desenvolv imento 
cognit ivo é d iferente dos demais.  (P32EIPG)  
 
A palavra Oportunidade, quando associada à 

inclusão  é vista como o potencial de desenvolvimento do aluno 

aprendiz. No entanto, para que o aluno com deficiência aprenda é 

preciso uma intervenção pedagógica diferenciada, implicando um 

atendimento especializado. Mesmo procurando justif icar que a inclusão 

proporciona oportunidades a todos, parece-nos que para o aluno com 

deficiência, as desvantagens aparecem ou salientam-se em detrimento 

de suas potencial idades. Esse aluno é sempre visto e reconhecido no 

que lhe falta. 

Nos depoimentos a seguir, os parâmetros 

estabelecidos pelas professoras retratam as barreiras atitudinais que 

sustentam os empecilhos para com o desenvolvimento de uma 

educação inclusiva. A deficiência imobil iza a professora, levando-as a 

ratif icar seu despreparo diante de todos os alunos e asseveram que 

seu conhecimento é algo fragmentado e projetam no técnico a  

possibil idade de aprendizagem e inclusão dos alunos. Eis os 

depoimentos: 

Desenvolver a capac idade tanto do professor como 
prof iss ional,  quanto do a luno, enquanto e le necess i ta de 
cuidados espec ia is de uma maior atenção. Aprendizado para  
ambos.  (P2EFPG) 
 
Eu acho que todos devem ter opor tunidades. Porque não só o 
a luno d ito normal é mais capac itado, mais desenvolv ido do 
que uma cr iança que precisa de necess idades espec iais .  
(P8EFCG) 
 
Oportunidade. Porque através desta palavra você pode inc lu ir  
e com a inclusão você par te para a busca do conhec imento,  
compreendendo o meu l im ite e do meu próximo e adquir indo 
exper iênc ia.  (P11EIPG) 
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Participação, na perspectiva das professoras, a 

inclusão f ica atrelada à idéia de que todos que atuam na escola são 

responsáveis diretos pela educação do aluno com deficiência, o que 

fragi l iza as competências polít ica e técnica das docentes. Ressaltam 

explicitamente  que incluir o aluno com deficiência requer a intervenção 

do especialista, elegendo-o como o redentor da inclusão escolar para 

esses alunos. É o que se pode depreender dessa passagem: 

Quando eu fa lo par t ic ipação é uma que englobe o todo 
escolar,  daí a inc lusão das cr ianças.  Quando há o 
conhec imento e a part ic ipação de todos os func ionár ios a 
respeito dos problemas dos a lunos, f ica mais fác i l  a  
formulação de estratégias  que ajudem o bom aproveitamento 
da cr iança espec ia l,  mas tudo isso com a devida or ientação do 
espec ial is ta.  (P38EICG) 
 
As categorias empíricas e campos semânticos 

emergentes dos depoimentos e evocações das professoras, aqui 

exploradas e discutidas serviram de base para captar o conteúdo 

representacional de inclusão. O capítulo que se segue constitui-se num 

esforço interpretar os resultados descritos à luz das representações 

sociais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PARA ONDE OS DADOS APONTAM?  APREENDENDO AS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  DE INCLUSÃO DAS 

PROFESSORAS 



 

 

141 

Duas questões orientaram este estudo, são elas: 

quais as representações sociais de inclusão escolar de professoras de 

alunos com deficiência e como essas representações orientam suas 

práticas. Ao longo dos capítulos fomos tentando respondê-las. 

Do ponto de vista metodológico, trabalhamos numa 

abordagem quali tativa e lançamos mão de duas fontes de coleta de 

informações: a entrevista semi-estruturada e a associação l ivre de 

palavras. 

Como já af irmamos neste trabalho, representação 

social refere-se a um conhecimento popular, ou do senso comum sobre 

um determinado objeto social relevante para o grupo. Como coloca 

Moscovici (2005), sua construção é oriunda das conversas, discussões 

e até mesmo disputas, não apenas do grupo entre si, mas também de 

outros parceiros, partidários de uma mesma condição social, ou mesmo 

totalmente alheios ao grupo. 

Para complementar, Jodelet (2001) sublinha que as 

representações sociais são elaboradas porque existe necessidade de 

nos mantermos informados sobre as situações mais diversas que 

ocorrem no mundo e, portanto, de nos ajustar a ele. Logo, as 

representações sociais se mostram como modelos produtivos de 

conhecimento tanto do ponto de vista ideal como do ponto de vista 

prático no mundo da vida  cotidiana. 

No nosso caso, enveredamos pelo estudo de um 

objeto social que está l igado diretamente às práticas. Interessou-nos 

nesse quadro, como coloca Jodelet (2001) o que as professoras 
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representavam, como representavam e a partir de qual lugar social o 

faziam. Haveriam variações nessa leitura a respeito de inclusão e suas 

práticas na escola? 

As categorias e campos semânticos emergentes 

dessas fontes nos levam a af irmar que a representação social de 

inclusão das professoras é um verdadeiro amálgama que agrega um 

conteúdo geral centrado nos seguintes pontos: 

• simples inserção do aluno com deficiência na 

escola regular; 

• impossibil idade e resistência condicionadas à 

aprendizagem  lenta ; 

• o suporte ausente  (serviço de apoio e 

preparação técnico-prof issional); 

• o desvelo (amor, sol idariedade, respeito, 

dedicação, paciência e  atenção) compensa. 

 

Queremos destacar que esses elementos não podem 

ser compreendidos como estanques ou cindidos, sem relações uns com 

os outros, ao contrário, ainda que preservem particularidades, são, ao 

mesmo tempo mutuamente inf luenciados. 

A seguir, empreenderemos um esforço no sentido de 

melhor explicar esses elementos mais patentes no conteúdo dessa 

representação social Isto signif ica uma tentativa de explicitar os 

sentidos predominantes atr ibuídos a esse objeto. Adiantando, como 

sinal iza Guareschi (1995), as representações sociais “são uma 
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constante construção : elas são realidades dinâmicas e não estáticas. 

Vão sendo reelaboradas e modif icadas no dia-a-dia. Vão sendo 

ampliadas, enriquecidas com novos elementos e relações” (p. 218) 

A simples inserção do aluno com deficiência na 

escola , ou seja, o acesso, convívio com as outras crianças, 

socialização e part icipação são os  grandes eixos sustentadores desse 

componente representacional é um dos elementos nela arraigados. 

Esse componente, analisado à luz das representações sociais pode ser 

compreendido como algo objet ivado, material izado nessas práticas, ou 

seja, parece revelar que mesmo que não esteja de fato parti lhando e 

desenvolvendo aprendizagens estar na escola por si só já signif ica 

inclusão. A esse respeito, e sem querer emit ir julgamentos de valor, 

Mazzota (1982), ainda nos anos oitenta, ao se referir à integração de 

alunos portadores de deficiência na escola, já advertia que essa 

integração não se restr ingia ao simples acesso à escola, ou seja, à 

integração f ísica, como af irmava.  

Nesse sentido, podemos relembrar que no processo 

de construção das representações sociais, dois processos sócio-

cognitivos, já anteriormente mencionados, estão em jogo: a objetivação 

e a ancoragem.  A objetivação que consiste em material izar abstrações, 

corporif icar pensamentos, tornar f ísico e visível o abstrato, transformar 

em objeto o que é representado.  

Como a representação não é estática, novos 

elementos vão surgindo e abalando, ou não, os conceitos ou 

concepções já arraigados no sujeito. Para Moscovici (1978), amarrar ou 
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ancorar signif ica trazer o novo (o que ainda não foi classif icado ou 

rotulado) para o sistema de categorias já conhecido, existente. 

Nessa linha de argumentação, podemos af irmar que a 

simples inserção do aluno na escola regular, assim como já haviam 

constatado Alves e Naujorks (2005) é o que está objetivado como 

inclusão. Contudo, mesmo considerando que esse é um conteúdo 

objetivado, não podemos deixar de fazer menção a alguns outros 

elementos que circulam, principalmente certas preocupações já 

evidenciadas em relação à mera presença desse aluno, bem como as 

dif iculdades para com ele l idar. Esse alerta corrobora o que já foi dito 

por Wagner (1998, p.17). Segundo ele, não podemos compreender o  

consenso do grupo em termos numéricos, pois, “nenhuma 

representação social será consensualmente part i lhada por 100% dos 

membros do grupo”. Apoiados em Wagner (1998), estamos aqui 

compreendendo o consenso como funcional, ou seja, o grupo mantém 

“uma unidade social ref lexiva, uma maneira organizada pela 

padronização do auto sistema, dos processos de categorização e das 

interações de uma maioria qualif icada de seus membros.” (p. 17) 

Outro elemento que integra essa representação 

social é a arraigada crença nas dificuldades, impossibilidades e 

lentidão da aprendizagem do aluno com deficiência . Está fortemente 

incorporado nos discursos das professoras que esse sujeito tem suas 

singularidades, contudo, a principal dela diz respeito as dif iculdades, 

l imitações e até mesmo não aprendizagem. Esse é o grande foco. 

Dessa forma podemos entender a ênfase dada é a simples inserção do 
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aluno na escola. Advert imos que a representação social calcada na 

lentidão da aprendizagem está associada ao rótulo e a segregação o 

que vem apenas referendar a discriminação, pois se opõe 

diametralmente à inclusão. 

Nesse componente representacional o que se 

evidencia são as impossibi l idades e lentidão para aprender, ou seja, o 

olhar dessas professoras está voltado e centrado na limitação. Não se 

enxerga no aluno potencial idades, assim  também percebemos que a 

escola não deve se adequar a ele e sim é ele que deve adaptar-se à 

escola. Como sinal iza Bastos (2002), também as professoras assumem 

que as dif iculdades e lent idão dos alunos centram-se na leitura, escrita 

e cálculo. Nos dados isso é notório, uma vez que, várias at ividades, 

principalmente, desenho e colagem (muitas vezes improvisadas) são, 

no dizer das professoras, as mais apropriadas para esses alunos. 

Indicam dessa forma que o conhecimento acadêmico, de caráter 

propedêutico, não lhes parece acessível. Restam, portanto, aos alunos 

com deficiência, matriculados nas escolas regulares, meras 

reproduções. O fragmento da fala de uma das professoras i lustra esse 

eixo representacional: 

[ . . . ]  quando é trabalho de recortar ,  agora e les  fazem, antes 
não conseguiam, porque rasgavam e não t inham coordenação 
desenvolv ida. Rasgava e ter ia que ajudar.  Hoje em dia, e les  
conseguem recor tar  se for  trabalho de recorte e colagem eles  
conseguem fazer.  Mas, conteúdo em si,  tá muito d if íc i l   do 
entendimento pra e les . (P2EFPG) 

 
Não sendo, pois, um aluno com deficiência capaz de 

aprender dentro do modelo que orienta a escola, o processo de 
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inclusão f ica comprometido e causando, contraditoriamente, 

desconforto e angústia como revela grande parte das professoras.  

Uma análise mais acurada desse elemento nos faz 

lembrar o caráter prático das representações sociais. Elas se revestem 

de função específ ica: “contribuir para os processos de orientação das 

comunicações e dos comportamentos” (Moscovici, 1978 p. 307). Essa 

lembrança advém dos exemplos citados durante as entrevistas que só 

reforçavam essa nossa compreensão: essas crianças são limitadas não 

se pode oferecer muito elas, pois não irão progredir.  

O suporte ausente  (serviço de apoio e preparação 

técnico-prof issional) é um dos elementos mais contundentes nessas 

representações. Esse eixo representacional destaca o papel de outros 

agentes que deveriam, segundo as professoras, estar presentes e a 

favor da inclusão. Mas, que por sua inexistência, inoperância ou até 

negligência no quadro da atuação pública terminam, inevitavelmente, o 

ausente acaba por ser a razão maior da não inclusão dos alunos com 

deficiência na escola regular. 

O suporte ausente é, em primeiro lugar, o técnico, de 

preferência um psicólogo, preferencialmente clínico, que possa apoiar 

os alunos com deficiência e suas professoras. As docentes revelam sua 

solidão para real izar a tarefa de incluir um aluno marcado pela 

incapacidade de aprender. Segundo elas, muitas vezes a escola sequer 

tem uma coordenadora disponível para ajudá-las. Algumas chegam a 

declarar sua total impotência frente a esses alunos, chegando a af irmar 

que só com o acompanhamento de um médico e principalmente, de 
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psicólogo isso seria possível. Diante de suas dif iculdades, algumas 

delas questionam se é producente manter esses alunos nos espaços 

regulares. Lembramos que a essa referência a falta de apoio técnico 

com obstáculo à inclusão já foi constatada por Sant’Ana (2005). 

Um dado relevante neste eixo representacional é o 

valor atribuído ao psicólogo para complementar a ação docente, mesmo 

sem exist ir, pois não o encontramos em nenhuma das escolas 

entrevistas. Só o psicólogo entende, tem empatia, escuta, conversa, 

sabe lidar, tanto com esses alunos como com as suas famíl ias. 

Reiteramos que a imagem referenciada de psicólogo pelas professoras 

corresponde ao psicólogo clínico e não o escolar como se espera em 

um ambiente educacional. A ênfase nesse suporte ausente , ainda que 

com poucas reservas, vem reforçar o caráter terapêutico, a reabil itação 

ou tratamento especial izado desse aluno isolados do espaço escolar. 

Nessa perspectiva, reforça-se a lógica de que a escola acaba por não 

ser o lócus exclusivo para as aprendizagens formais do aluno com 

deficiência. 

Outro suporte ausente nas representações sociais 

das professoras diz respeito à própria formação.  De modo geral, as 

professoras se ressentem de não ter uma formação acadêmica 

adequada para ensinar alunos com deficiências. Lembramos que 

resultados semelhantes a esse  foram apresentados por Goffredo, 

1992; Pires & Pires, 1998; Manzini,  1999; Sant’Ana, 2005; Alves & 

Naujorks 2005. 
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Nessa situação acabam por considerar como muito 

dif ícil  ou até mesmo impossível trabalhar com os alunos com 

deficiência. E nessas referências à falta de formação adequada ou 

específ ica chegam a rechaçar as instituições formadoras que, na 

perspectiva de algumas professoras, estão pouco atentas ao discurso 

circulante sobre inclusão escolar na sociedade. Nesse sentido, para 

superar fragi l idades e dif iculdades muitas das professoras procuram 

individualmente outros espaços de formação, contudo, as dif iculdades 

em lidar com a diversidade, segundo elas,  teimam em persistir. 

A respeito desse eixo representacional, o suporte 

ausente formação inadequada, caberia uma referência ao precioso 

trabalho de Fontana (2002), A inclusão dos professores na educação 

inclusiva ,  cuja análise ali desenvolvida nos faz ref letir sobre nossas 

posturas e valores frente à diferença, que sempre parece nos trazer 

frustração e indagação. De lá transpomos uma colocação da Profa. 

Gilberta Jannuzzi direcionada à Fontana, que muito nos ajuda a pensar 

sobre esse suporte ausente, tão reclamado pelas professoras. Eis a 

passagem: 

[ . . . ]  nas relações com um outro b io logicamente d iferente de 
nós, a evidênc ia da d iferença é tão grande que acaba sendo 
um fator de insegurança que tende a para l isar -nos.  Vivemos 
essa para l is ia de modos diversos:  abstra indo o contras te que 
a d iferença mater ia l iza e tentando fazer  de seu por tador  
a lguém igual a nós, sem que o seja; tentando preservá- la na 
sua pecul iar  espec if ic idade ao ponto de isolar  seus por tadores 
da v ida soc ia l;  sent indo-nos desor ientados sem saber o que 
fazer e como” (Fontana,  2002 p. 8)  

 
Ainda pensando o eixo representacional, o suporte 

ausente - formação inadequada  podemos ponderar que no cotidiano 

da sala de aula estamos sempre a nos defrontar com situações nas 
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quais, muitas vezes, provamos do sentimento de que o que 

conhecemos e sabemos é defasado aos saberes exigidos por situações 

práticas. Tudo nos leva a crer que nem a formação inicial, tampouco a 

continuada darão conta de todas as demandas que chegam as nossas 

mãos como professoras. 

Além dos componentes representacionais acima, um 

outro emergente das evocações livres se sobressai entre as 

professoras: o desvelo. Nessa perspectiva o amor, enquanto elemento 

representacional, funciona como o substrato emocional posit ivo que 

sustenta as relações das professoras para com os alunos com 

deficiência. Esse amor todo docente “precisa ter”, tem que ter”.  Assim, 

já que não conseguem incluir, as professoras amam seus alunos.  

Atrelado ao amor, as docentes demonstraram 

sentimentos e comportamentos assistencial istas e de benevolência que 

também concorrem para legit imar esse desvelo, que além de afetivo, é 

simbólico e social. Essa face afetiva da representação social de 

inclusão é indicada por Alves & Naujorks (2005) em estudo das 

representações de professoras sobre inclusão de alunos com distúrbios 

de desenvolvimento e psicoses. 

Ainda que sublinhem o amor, destacam, também, 

nesse elemento representacional, a aceitação, compreensão, 

solidariedade, dedicação, paciência e atenção, o que contribui para 

consolidar e reforçar ainda mais essa faceta do desvelo. O amor, 

paciência e dedicação são sustentáculos da relação das professoras 
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com esses alunos. Algumas passagens das falas são verdadeiras 

metáforas dessa representação social:  

Porque você tem que ter  amor ao próximo,  se você não tem 
amor ao próx imo como pode dar  tudo isso? Se não t iver  amor  
é mesmo que nada.  (P27EFCG)   

 
De acordo com MoscovicI (1978), a representação 

social circula no universo cotidiano, cristal izando-se de diferentes 

formas. Af irma: “Representações Sociais são entidades quase 

tangíveis, cristal izam-se incessantemente através de uma fala, um 

gesto, um encontro, ou seja, elas são fáceis de tipif icá-las e dif íci l de 

conceituá-las.” (p. 88). 

Embora dif íceis de conceituá-las Jodelet (2001) nos 

ajuda a fazê-lo quando af irma que, devido as nossas necessidades de 

explicar o mundo, a real idade que nos cerca, criamos Representações 

Sociais. Apoiados em Jodelet (2001), podemos, em suma, centrar a 

representação social de inclusão de alunos com deficiência dessas 

professoras nos elementos: acesso à escola, impossibilidade para 

aprender; suporte ausente e desvelo. Nesse cenário, a despeito de 

todos os avanços da literatura no que se refere à inclusão, podemos 

af irmar que, entre as professoras, as representações sociais dos 

alunos com deficiências ainda é fortemente marcada por estigmas e 

discriminações. Nesse campo representacional não observamos um 

sentimento de pertença desses alunos à escola e ao grupo dos 

normais. No geral, ainda que de forma velada, são vistos como 

incapazes de aprender e lá estão apenas para conviver com o outro 

grupo, não recebendo da escola e de suas professoras o tratamento 

educacional adequado, nem apoio técnico para se desenvolver. Mas, 
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por outro lado, já que não pertencem mesmo ao grupo e nem 

aprendem, podem ser potencialmente amados e compreendidos, 

pacientemente, por suas professoras.  

Mesmo assim, reaf irmamos que não estamos falando 

de consenso absoluto. Em torno desses elementos circulam algumas 

contradições que revelam a incorporação e ressignif icação do discurso 

of icial, o que certamente vem corroborar o papel da comunicação, 

sobretudo,  da comunicação em seus mais diversos formatos para a 

emergência das representações sociais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo principal desta pesquisa foi analisar as 

representações sociais de inclusão de alunos com deficiência  e suas 

implicações para  as condutas e práticas das professoras do município 

de Jaboatão dos Guararapes. Para concret izá-lo, lançamos mão da 

abordagem qualitat iva.  

Os resultados, como vimos, revelaram uma 

representação social de inclusão escolar como um verdadeiro 

amálgama que agrega um conteúdo centrado em: simples inserção do 

aluno com deficiência na escola  regular;   aprendizagem  lenta, 

suporte ausente  e o desvelo . 

Cumpre-nos agora tecer alguns comentários acerca 

desses resultados, bem como ressaltar os avanços e lacunas deste 

estudo. 

As representações sociais das professoras estão 

pautadas numa tendência de educação onde as diferenças são negadas 

ou veladas. Identif icamos que a inclusão acaba sendo um ato de boa 

vontade, o que muitas vezes concorre para reforçar, mesmo de forma 

pouco explícita, a segregação. A incompetência, ausências e 

inabil idades do aluno com deficiência são reafirmadas nessas 

representações sociais. 

O suporte ausente  tão forte nessas representações 

nos remete a dois pontos: os processos de formação inicial e 

continuada do docente terão condições de abarcar todas essas 

demandas que recaem sobre a escola hoje? Em segundo lugar, vimos 
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que é inevitável a necessidade do técnico como parceiro do professor e 

do aluno nessa prática. Os discursos nos f izeram ref letir também se 

essa condição, que se impõe como necessidade, é mesmo viável, 

sobretudo, no contexto da escola pública. Ela também nos leva a 

ref letir sobre o próprio sentido do processo de inclusão,  que  prima 

pela abolição dos serviços segregados e pressupõe que os sujeitos 

aprendem e se desenvolvem melhor em ambientes regulares, r icos e 

variados. 

Reconhecemos, contudo, que essas representações 

sociais de inclusão não são estát icas; não estamos diante de uma 

construção perene, que se cristalizou e não mais se modif ica. Ao 

contrário, na condição de grupo, as professoras vão reconfigurando 

esses saberes, a partir dos múltiplos e complexos desafios com os 

quais se deparam no cotidiano. Essas mudanças foram sendo notadas, 

ao longo da pesquisa, em relação a algumas delas, que já vêm 

incorporando o discurso of icial sobre inclusão, mesmo desprovido de 

uma análise mais crít ica. 

A esse respeito, reiteramos  que, embora as polít icas 

públicas educacionais que circulam atualmente no país tenham 

procurado viabil izar a escolarização do aluno com deficiência, o que 

inversamente assistimos é uma dicotomia entre discurso da inclusão e 

a prática inclusiva.  

Gostaríamos ainda de sublinhar alguns avanços e 

lacunas deste trabalho que podem vir a i luminar novas pesquisas sobre 

a temática. 



 

 

155 

Como avanços registramos o nosso esforço em 

util izar dois instrumentos para captar as representações sociais, o que 

é comum nos estudos que adotam a teoria, mas que não é tarefa fácil  

para um iniciante em pesquisa. Também a adoção desse referencial 

teórico, para nós, não se constituiu como tarefa simples. A 

aproximação com esses conceitos para deles e a part ir deles procurar 

ler e compreender os sentidos e signif icados atr ibuídos à inclusão 

pelas professoras foi dif ícil.  Apesar de nossos l imites de interpretação, 

reconhecemos que a nossa ousadia representa um avanço na 

construção do conhecimento. Mas, compreendemos, também, que é 

tímida e lacunar nosso entendimento a respeito de vários conceitos, o 

que nos impediu de real izar uma análise mais consistente. 

Também, ao longo dessa trajetória, foi muitas vezes 

dif ícil tomar algumas decisões, uma delas foi, dentre a quantidade de 

material que obtivemos, def inir sobre quais caminhos e que recortes 

fazer, pois o tempo exeqüível para a conclusão da pesquisa não nos 

permitia dar conta de tudo. Esse rico material deverá ser ut i l izado, a 

posteriori, em estudos vindouros. 

Um dos aspectos que mencionamos várias vezes ao 

longo deste texto foi o teor prático das representações sociais. 

Consideramos ainda inicial e elementar nosso esforço em mostrar como 

se manifesta esse conteúdo prático das representações sociais das 

professoras. Talvez, um estudo etnográf ico dessas práticas nos ofereça 

maiores subsídios nesse sentido. Essa possibi l idade nos ajudaria a 

responder outros questionamentos que foram o emergindo ao longo 
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deste percurso, quais sejam: como as práticas inclusivas estão 

acontecendo no cotidiano? Como a gestão escolar tem enfrentado o 

discurso inclusivista? 

Por f im, admitimos que, como toda construção é 

inacabada, mesmo com nossas questões iniciais já, de certa forma, 

respondidas, o valor heuríst ico desta nossa pesquisa reside nos 

questionamentos ou discussões que ela suscita acerca da temática 

aqui tratada.  
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ANEXO 1 

 

UFPE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Centro de Educação  

Orientadora: Profa. Dra. Laêda Bezerra Machado 

Mestranda: Ednea Rodrigues Albuquerque 

 

Título da pesquisa: INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SUAS PROFESSORAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O aluno com deficiência para a professora 

Participação e desenvolvimento nas atividades propostas  para o grupo 

classe 

Desempenho desse aluno em sala de aula 

Aprendizagem dos conteúdos diversos 

Freqüência do aluno à escola 

Relação professora-aluno 

Relação com os colegas de sala 

A escola e o processo inclusão dos alunos com deficiência 

 

A professora do aluno com deficiência 

Posturas frente à inclusão escolar 

Estratégias ut i l izadas para trabalhar com os alunos com deficiência 

Formação necessária para real izar a inclusão de aluno com deficiência 

Sucessos e dif iculdades vivenciadas para realizar inclusão 

A formação inicial e continuada da professora e o processo de inclusão  
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ANEXO 2 

 

UFPE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Centro de Educação  

Orientadora: Profa. Dra.  Laêda Bezerra Machado 

Mestranda: Ednea Rodrigues Albuquerque 

 

 

Nº. do protocolo: __________ 

 

 

Título da pesquisa: INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SUAS PROFESSORAS   

 

 

DADOS DO PARTICIPANTE 

 

1. Sexo: Feminino (   ) Masculino (   ) 

 

2. Faixa etária  Especif icar__________________ 

 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

3.1.Inicial: 

Ensino Médio (   ) Especif icar______________                   _________                

Ano _____ Instituição____________ ____________________________ 

Curso Superior  (   )  Especif icar _______________________________  

Ano______ Instituição ________________________________________ 

 

3.2.Formação continuada  

Curso de Pós-Graduação 

Especialização (   )  Especif icar________________________________ 

Ano ______ 

Mestrado (    ) Especif icar ____________________________________  



 

 

172 

Ano______ 

Doutorado ( ) Especif icar____________________________ Ano______   

 

4. Rede de ensino que atua: 

 Apenas na rede pública municipal (  )  

 Apenas na rede pública estadual (  )  

 Na rede pública estadual e municipal  (  )  

 Na rede pública estadual e part icular (  ) 

 Na rede pública municipal e particular (   )  

 Outra rede de ensino:______     _______________  _______________ 

5. Contrato com a rede municipal: Um (  )  Dois (   ) 

 

6. Ingresso: Concursado (  ) Não concursado (  ) 

Outros. Qual?       _ _______________________  _________________ 

Tempo de Serviço (em anos): Especif icar    ___   _________________ 

Série que leciona: Especif icar   _______________   _______________  

Turno: ____________________ 

Tempo na prof issão (em anos)_________________________________ 

7. Tempo de Atuação com aluno deficiente no ensino regular________ 

 

 PROTOCOLO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

1. Diga cinco palavras que vem imediatamente na sua cabeça quando 

falo a palavra INCLUSÃO: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________ _ _____________________ 

_________________ __ ____________________ 
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2. Dentre as palavras que você me disse, escolha a que considera a 

mais importante, e just if ique-a. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 
QUADRO 2:  

TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES – ENTREVISTAS 
 

Sujeitos 
participantes 

Inclusão Explicitação dos 
Significados 

P35EFCG Inclusão... É você... Não apenas integrar 
essa criança numa sala regular não é que é 
o que normalmente se faz hoje em dia. 
Integram as crianças, mas não se implica 
que não se dá condição ao professor de 
trabalhar com essas crianças de uma forma 
que essa criança atendendo as 
necessidades que essa criança precisa. 
Então, inclusão é você fazer mais do que 
apenas integrar é você fazer com que essa 
criança participe, que ela se sinta aberta pra 
receber o conhecimento, que ela sinta à 
vontade naquela sala de aula, que ela  não 
se sinta diferente, que haja condições 
realmente pra que esse trabalho seja feito, 
assim dela realmente ser trazida por todos os 
elementos precisos  pra atender as 
necessidades dela.  

Mais do que apenas 
integrar. 
Não  se sentir diferente, 
e condições realmente 
para que esse trabalho 
seja feito. 
 
Ter todas as condições  
propícias de trabalho. 
  

P41EIPG Inclusão? É... quando você, quando o 
professor entende que aquele aluno é peça 
também principal na sala de aula, que ele 
consegue trabalhar. Ele entende como 
trabalhar com a criança e... consegue fazer 
com que ela desenvolva, mesmo junto com 
os outros alunos que não são portadores de 
necessidade. 

Relação professora 
educando: visibilidade 
do potencial ou não. 

P42EICG Inclusão pra mim é você... colocá-lo numa 
sala regular juntamente com os outros, 
apóia-lo e aos pouquinhos com os avanços 
pra que ele possa realmente é...avançar com 
que ele possa ter suas conquistas 
valorizadas. Porque o aluno com 
necessidades especiais ele, ele não tem 
menos aprendizagem que o outro, que 
digamos que seja assim: normal entre aspas. 
É porque ele precisa de um apoio,  de uma 
ajuda,  ali junto num sabe? 

Necessita de  apoio, 
ajuda.  

 
Categorias emergentes: inserção do aluno com deficiência na escola; resistências e 
impossibilidades para realizar inclusão; o suporte ausente. 
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QUADRO 3:  
TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES – ENTREVISTAS 

 
 
 
 

Sujeitos 
participantes 

Aprendizagem  Explicitação dos 
Significados 

P26EIPG É como eu falei. Ela aprende a conviver; 
aprendeu a conviver com os colegas na 
sala de aula. A respeitar os colegas na 
sala de aula. Mas aprender mesmo, ela 
tem muita dificuldade. 

A criança apenas 
convive, mas não 
aprende. 

P29EFPG 

 

Não. De jeito nenhum. Não consegue. A 
única área que ele demonstra interesse é 
a atividade artística. Só. Tudo dele é 
assim. 

Não aprende  e ainda 
distrai ou dispersa os 
outros. 

 

 

P31EFEM Ele aprendia não igual aos outros. 
Porque deve ter um que é melhor do 
que... A maior dificuldade era enxergar, 
ele esquecia das coisas. 

Aprende não igual aos 
outros. 

Categorias emergentes: a aprendizagem do aluno é lenta; o aluno com deficiência 
não aprende. 
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ANEXO 4 

 

QUADRO 4 -   ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 

ESTÍMULO INDUTOR: INCLUSÃO É...  
 

SUJEITOS  PALAVRAS 
EVOCADAS  

PALAVRA 
ESCOLHIDA 
Como mais 
importante  

JUSTIFICATIVA 
para a escolha  

P35EFCG 
Desafio, esperança, 
transformação, amor, 
luta. 

 

Amor 

Para incluir pessoas 
com deficiências em 
salas regulares é 
preciso do amor. 

P41EIPG 
Diferenças, 
dif iculdades, 
cidadania, escola, 
aceitação. 

Aceitação 

O professor tem que 
aceitar as 
diferenças e ser 
capacitado para 
incluir os educando 
especiais 

P42EICG 
Apoio, informação, 
capacitação, cultura, 
novo. 

Apoio 

A criança com 
necessidade 
especial não é que 
ela tenha menos 
facil idade de 
aprendizagem, mas 
que necessita de 
uma ajuda especial,  
de uma presença de 
alguém que esteja 
ali do lado dele 
incentivando, 
apoiando e 
elogiando para que 
as conquistas sejam 
construídas. 

Categoria emergente : o desvelo 
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ANEXO 5 

 

QUADRO 5 - DAS PALAVRAS EVOCADAS PELAS PROFESSORAS A PARTIR 

DO ESTÍMULO INDUTOR: INCLUSÃO É... 

N = 43 
 

Palavras F % 
Aceitação 8 3,10 
Aceitar 1 0,39 
Acolhimento 3 1,16 
Acreditar 1 0,39 
Adaptação 1 0,39 
Afeto 1 0,39 
Ajuda 3 1,16 
Ajudar 1 0,39 
Amor 20 7,75 
Angústia 1 0,39 
Apoio 8 3,10 
Apreensão 1 0,39 
Aprendizado 1 0,39 
Aprendizagem 2 0,78 
Atenção 5 1,94 
Atrair 1 0,39 
Auxílio 1 0,39 
Buscar 1 0,39 
Capacitação 2 0,78 
Carinho 2 0,78 
Cidadania 4 1,55 
Compartilhar 1 0,39 
Compreensão 8 3,10 
Compromisso 1 0,39 
Comunicação 1 0,39 
Conhecimento 4 1,55 
Conquista 1 0,39 
Consciência 3 1,16 
Conteúdo 1 0,39 
Convivência 3 1,16 
Criatividade 1 0,39 
Cultura 1 0,39 
Dedicação 6 2,32 
Deficiência 2 0,78 
Desafio 2 0,78 
Desatenção 1 0,39 
Descaso 1 0,39 
Descoberta 1 0,39 
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Desenvolvimento 2 0,78 
Desorganização 1 0,39 
Despreparação 2 0,78 
Diferença 4 1,55 
Diferenças 2 0,78 
Dificuldade 7 2,71 
Dificuldades 1 0,39 
Dignidade 1 0,39 
Direito 2 0,78 
Direitos 2 0,78 
Doente 1 0,39 
Educar 1 0,39 
Equilíbrio 1 0,39 
Equipe 2 0,78 
Escola 1 0,39 
Esperança 1 0,39 
Estímulo 2 0,78 
Estrutura 1 0,39 
Estudo 1 0,39 
Ética 1 0,39 
Excluir 1 0,39 
Experiência 3 1,16 
Feliz 1 0,39 
Futuro 1 0,39 
Generosidade 1 0,39 
Grupo 1 0,39 
Habilidade 2 0,78 
Humanidade 2 0,78 
Igualdade 3 1,16 
Importante 2 0,78 
Incluir 5 1,94 
Informação 2 0,78 
Insegurança 1 0,39 
Inserir 1 0,39 
Insuficiência 1 0,39 
Integração 5 1,94 
Interação 1 0,39 
Interessante 1 0,39 
Interesse 1 0,39 
Luta 1 0,39 
Medo 2 0,78 
Metodologia 1 0,39 
Necessidade 2 0,78 
Novo 2 0,78 
Oportunidade 6 2,32 
Orientação 1 0,39 
Paciência 5 1,94 
Paradigma 1 0,39 
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Participação 7 2,71 
Perfeição 1 0,39 
Permanência 1 0,39 
Perseverança 1 0,39 
Prática 1 0,39 
Prazer 2 0,78 
Preconceito 1 0,39 
Prioridade 1 0,39 
Processo 1 0,39 
Progresso 1 0,39 
Relacionamento 1 0,39 
Resgatar 2 0,78 
Respeito 14 5,43 
Responsabilidade 3 1,16 
Socialização 3 1,16 
Socializar 1 0,39 
Solidão 1 0,39 
Solidariedade 6 2,32 
Superação 2 0,78 
Temor 1 0,39 
Tolerância 1 0,39 
Trabalho 1 0,39 
Transformação 1 0,39 
Transposição 1 0,39 
União 3 1,16 
Valorização 2 0,78 
Total 258 100% 
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QUADRO  8  - DAS PALAVRAS MAIS IMPORTANTES INDICADAS PELAS 

PROFESSORAS 

N = 43 

 

 

 

 
 

PALAVRA ESCOLHIDA 
Como mais importante 

F % 

 Aceitação 2 5,0 
Acolhimento 1 2,3 
 Ajuda 1 2,3 
Amor 6 14 

 Apoio 3 7,0 

Cidadania 1 2,3 

Compreensão 1 2,3 
Consciência 1 2,3 

Convivência 1 2,3 

Dedicação 1 2,3 
Despreparação  1 2,3 
Diferença 1 2,3 

Direitos 1 2,3 

Educar 1 2,3 

Equipe 1 2,3 

Estímulo 1 2,3 

Experiência 1 2,3 

Humanidade 1 2,3 

Igualdade 1 2,3 

Importante 1 2,3 
Incluir 1 2,3 
Integração 1 2,3 
Necessidade  1 2,3 
Oportunidade 3 7,0 
Participação 1 2,3 

Resgatar 1 2,3 
Respeito 4 9,5 
Responsabil idade 1 2,3 
Superação 1 2,3 

Valorização 1 2,3 
TOTAL             43 100 


