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RESUMO 
 

 
Vivemos um período de conturbadas mudanças sociais geradas no bojo de um novo projeto de 
Brasil e de mundo, no qual a inclusão social e a valorização da diversidade têm sido 
importantes bandeiras de luta. Nesta nova conjuntura social, o projeto da escola inclusiva 
pressupõe que o acesso de todos à escola é um importante meio para garantir a equidade de 
direitos e reduzir as diferenças sociais fundadas na exclusão de grupos minoritários. Nossas 
escolas, então, têm se tornado um lugar privilegiado de encontros de múltiplas alteridades e 
encontramo-nos diante da imposição da convivência com um grupo historicamente excluído: 
as pessoas com deficiência. O que acontece, então, nos planos psicológico e social num 
encontro deste tipo? A Teoria das Representações Sociais é um instrumental teórico 
consistente para a abordagem deste fenômeno, visto que analisa as teorias do senso comum, 
sentidos construídos coletivamente que norteiam comportamentos, justificando-os e 
permitindo a comunicação social. Este trabalho visou compreender as representações sociais 
compartilhadas por professores e alunos sobre o aluno com deficiência no contexto da escola 
com proposta inclusiva. Para tanto, utilizou-se uma abordagem plurimetodológica que incluiu 
a técnica de associação livre, desenho, entrevistas e grupos focais com alunos e professores. 
Realizou-se uma análise de conteúdo temática dos dados textuais e desenhos e utilizou-se o 
software EVOC para análise das associações livres. Concluímos que o aluno com deficiência, 
até então significado como incapaz e impossibilitado do convívio com os demais, ainda 
permanece alter e, apesar de ter sido aceito no grupo, distingue-se dele por suas diferenças 
que, por serem ameaçadoras, são elaboradas com vistas à proteção identitária. Neste contexto, 
os professores se vêm desnorteados, posto que estão vivendo um doloroso processo de 
renovação de todo um sistema de representações posto em questão. Este desalojamento de 
certezas tem sido difícil principalmente por suas repercussões identitárias. O novo desordenou 
o familiar, tornado estreito e incômodo, mas parece ainda não tê-lo reordenado. Os conteúdos 
da representação refletem ambigüidades e incertezas e o estranho permanece estranho.Esta 
dinâmica é vivida pelos professores num jogo de identidade e diferença repleto de afetos que, 
juntamente com a cognição, têm delineado os novos contornos desta alteridade. O medo do 
fracasso profissional, a pena do aluno por suas dificuldades, a raiva pelas dificuldades 
impostas por ele, a culpa pela raiva sentida, o desespero diante do não saber, o carinho 
emergente no contato e muitos outros afetos colaboram intensamente na construção da 
representação. No caso das crianças, não se identificam teorias estruturadas acerca do objeto, 
logo não se pode afirmar a existência de representações sociais. O grupo parece estar 
delineando os contornos da alteridade e os critérios de sua classificação. Ressaltam-se 
dimensões e mecanismos pouco abordados na teoria, como a dimensão afetiva e o caráter de 
dinamicidade que lhe são inerentes e os mecanismos gerados quando o novo implica uma 
reestruturação de sistemas representacionais antigos, enquanto o estranho ainda não é tornado 
familiar. Este trabalho destaca ainda a importância de se combinar diferentes procedimentos e 
técnicas pouco discutidos pelos teóricos. 
 
Palavras-chave: Representação Social. Alteridade. Inclusão escolar. Pessoa com deficiência. 
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RESUMÉ 

 

Nous vivons dans une période de bouleversants changements sociaux, engendrés dans le 
contexte d’un nouveau projet de Brésil et de monde, dans lequel l’inclusion sociale et la 
valorisation de la diversité sont devenues des importants mots d’ordre de la lutte. Dans cette 
nouvelle conjoncture sociale, le projet de l’école d’inclusion présuppose que l’accès de tous à 
l’école soit un important moyen pour assurer l’équité des droits et pour réduire les différences 
sociales fondées sur l’exclusion des groupes minoritaires. Nos écoles, donc, sont devenues un 
locus privilegié des rencontres des multiples altérités et nous nous trouvons devant 
l’imposition de vivre ensemble avec un groupe historiquement exclu : les personnes 
handicapés. Qu’est-qu’il résulte, alors, d’une reencontre de ce genre, sur les plans 
psychologique et social ? La Théorie des Représentations Sociales est un instrument téorique 
consistant pour l’approche de ce phénomène, dans la mesure où elle analyse les théories du 
sens commum, c’est-à-dire, les sens construit collectivement, qui orientent et justifient les 
comportements, tout en permettant la comunication sociale. Ce travail a eu comme objectif de 
comprendre les représentations sociales, partagés par les professeurs et les élèves, concernant 
l’élève  handicapé, dans le contexte de l’école avec une proposition d’inclusion. Pour cela, il a 
été utilisé un approche plurimétodologique qu’inclut la technique de l’association libre, du 
dessin, des entretiens et groupes de discussion  avec les élèves et les professeurs. Il a été 
réalisé une analyse de contenu tématique des données textuelles et des dessins et il a été 
utilisé le logiciel EVOC pour l’analyse des associations libres. Nous avons conclu que l’élève 
handicapé, qui jusqu’à présent avait été signifié comme une personne incapable et sans 
possibilité de vivre ensemble, reste encore alter. Malgré le fait d’être accepté dans le groupe, 
il se démarque des autres par ses différences, qui, étant  menaçantes sont élaborées en vue de 
la protection identitaire. Dans ce contexte, les professeurs se sentent désemparés vu qu’ils 
sont en train de vivre un processus douloureux de renouvellement de tout un système de 
représentations mis en question. Ce déplacement de certitudes est difficile, surtout par ses 
répercussions identitaires. Le nouveau a dérangé le familier, devenu strict et incommode, mais 
il semble qu’il ne l’a pas réordonné. Les contenus de la représentation réfléchissent des 
ambigüités et incertitudes et l’étrange reste étrange. Cette dynamique est vécue par les 
professeurs dans un jeu d’identité et de différence rempli d’affection qui, avec la cognition, 
ont démarqué les nouveaux contours de cette altérité. La peur de l’échec scolaire, la pitié 
devant les difficultés de l’élève, la colère devant les difficultés imposées, la culpabilité par la 
colère ressentie, le désespoir devant le non-savoir, la tendresse résultant du contact et bien 
d’autres affections collaborent énormément à la construction de la représentation. En ce qui 
concerne les enfants, nous n’avons pas identifié des théories structurés à propos de l’object, il 
n’est donc pas possible d’affirmer l’existence des représentations sociales. Le groupe semble 
recouper les contours de l’altérité et les critères de sa classification. On remarque les 
dimensions et les mécanismes peu abordés dans la théorie, tels que la dimension affective, le 
caractère de dynamicité qui leur sont inhérents et les mécanismes engendrés lorsque le 
nouveau suppose une restructuraction des anciens systhèmes de représentations, tandis que 
l’étrange n’est pas encore rendu familier. Ce travail souligne également l’importance de faire 
la combinaison entre différentes procédures et techniques peu discutées parmi les théoriciens.  
 
 
Mots-clé: Représentation Social. Altérité. Inclusion scolaire. Personne handicapé. 
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1 INTRODUÇÃO 
“E o futuro tem caminho na unimultiplicidade, pois cada homem é sozinho a casa da 

humanidade.” 

Tom Zé 
 

Vivemos um período de conturbadas mudanças sociais geradas no bojo de um novo 

projeto de Brasil e de Mundo, no qual a inclusão social tem sido uma importante bandeira na 

luta pela eqüidade de direitos. Desta forma, observa-se um grande esforço por parte de 

diversos órgãos internacionais e nacionais, governamentais ou não, para difundir os ideais de 

uma sociedade inclusiva. Estes órgãos, fundamentados num discurso favorável à convivência 

e respeito mútuo entre diferentes grupos sociais, têm incentivado a introdução de políticas 

públicas e novas legislações para regulamentar a inclusão em diferentes contextos (saúde, 

trabalho, educação, justiça) e entre diferentes atores (“loucos”, mulheres, pessoas com 

deficiência, homossexuais, negros, índios, pobres etc.). Dentre estes, a educação no Brasil tem 

assumido sua parcela de responsabilidade por meio do projeto em prol da escola inclusiva, o 

qual pressupõe que a abertura das escolas para todos é um importante meio de garantir a 

igualdade de oportunidades e de reduzir as diferenças sociais fundadas na exclusão de alguns 

grupos minoritários. Nossas escolas, então, têm se tornado um lócus privilegiado de encontros 

de múltiplas alteridades.  

Estes esforços, no entanto, ainda não foram o bastante, visto que nas escolas ou em 

outros espaços sociais, nos deparamos cotidianamente com idéias e práticas excludentes e 

preconceituosas fundadas numa longa história em que a exclusão das diferenças foi 

legitimada. Somos, portanto, atores de importantes mudanças sociais que têm gerado grandes 

paradoxos com os quais precisamos lidar. É justamente sobre estes paradoxos emergentes no 

seio do binômio inclusão/exclusão que se trata o presente trabalho. Mais especificamente, 

abordaremos a inserção de alunos com deficiência1 no ensino fundamental das escolas 

públicas regulares do Recife.  

Os cuidados e as políticas públicas, inclusive educativas, em prol das pessoas com 

deficiência ainda constituem um grande problema a ser resolvido e possui extensas 

                                                
1Será utilizado no presente trabalho o termo “pessoas com deficiência”, pois, apesar desta expressão centrar-se 
num déficit, ela é o termo considerado politicamente correto atualmente e significa uma situação que é fruto da 
interação entre as diferenças restritivas do sujeito e os obstáculos sociais que impedem ou dificultam sua 
participação nas atividades da vida cotidiana (PINHEIRO, 2003). Desta forma, ter ou não uma deficiência é uma 
condição relacional, na medida em que características específicas de uma pessoa só são considerados deficiência 
se a sociedade apresentar a deficiência de não dar conta delas. 
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implicações socioeconômicas. Dados divulgados na Carta de Março2 evidenciam a vinculação 

da deficiência com outros problemas sociais, sendo ela considerada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) uma das causas e conseqüências da pobreza. A ONU estima que as 

pessoas com deficiência correspondem a 10% da população mundial, ou seja, 600 milhões de 

pessoas, destas, 400 milhões vivem em países em desenvolvimento, sendo 79 milhões na 

América Latina e Caribe e 24 milhões só no Brasil. Além disso, 82% de todas as pessoas com 

deficiência do mundo vivem abaixo da linha da pobreza (CONSELHO NACIONAL DA 

JUVENTUDE, 2006).  Diante destes dados cabe questionar como os órgãos públicos 

brasileiros têm se articulado para prestar atenção às pessoas com deficiência.  

Vêem-se, nos últimos anos, fortes movimentos inclusivos no país que têm acarretado a 

promulgação de uma série de leis, principalmente a partir da década de 80, inclusive diversos  

artigos (7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 203, IV e V; 208, III; 227, § 1º e 2º e 244) da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). Estes afirmam a proibição de discriminação em 

diversos meios sociais e a garantia de cargos de emprego, além de responsabilizarem o Estado 

pela prestação de serviços de saúde e reabilitação e pela proteção e integração social das 

pessoas com deficiência, inclusive por meio da criação de programas de prevenção e 

tratamento especializado. No que se refere à educação, a Constituição prevê que deve ser 

prestado atendimento especializado à pessoa com deficiência, principalmente na rede regular 

de ensino.    

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) incorpora 

esta idéia e define a “Educação Especial” como uma modalidade educional que deve ser 

prestada às pessoas com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino, mas prevê a 

prestação de serviços de apoio especializado em função das condições específicas dos alunos. 

Apenas quando estas impossibilitarem a integração nas classes comuns, deverão ser 

oferecidas classes ou instituições especiais. Estas normas vêm sendo paulatinamente adotadas 

no Brasil, mas ainda não o são de forma maciça, como se pode ver na tabela abaixo: 

 
 
 
 
 

                                                
2 Em sua 3ª Reunião Ordinária, no dia 09 de março de 2006, o Conselho Nacional de Juventude (Conjuv), último 
conselho criado pelo governo federal e vinculado à Secretaria Geral da Presidência da República, aprovou por 
aclamação a Carta de Março, que discute acessibilidade e inclusão de jovens com deficiência. Este documento 
pode ser encontrado no seguinte site:  
http://www.escoladegente.org.br/mypublish3/VisualizarPublicacao.asp?CodigoDaPublicacao=1410&Visualizar
=1&CodigoDoTemplate=2 



 17 

TABELA1: Número de matrículas por local e modalidade de ensino. 

EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 
UNIDADES 

Total Especial 
Total 

(Regular) 
Ed. Especial 
Ens. regular 

Ed. Especial 
Inst. especiais 

BRASIL 56.471.622 378.074 33.534.561 216.548 202.761 

PERNAMBUCO 2.818.06 14.708 1.720.714 4.264 7.169 

RECIFE 441.382 4.345 272.897 1.029 1.913 

Dados do Censo Escolar de 2005 disponíveis em: 
 http://www.inep.gov.br/download/censo/2005/resultados_censo2005.pdf 

 

De acordo com este censo, no Brasil, a maioria dos alunos com deficiência 

matriculados no ensino fundamental estão na educação regular, (216.548 em ensino regular e 

202.761 em instituições especiais). No entanto, no que se refere ao estado de Pernambuco e à 

cidade do Recife, este quadro se inverte e a maioria das pessoas com deficiência ainda se 

encontra nas salas especiais (4.264 alunos incluídos no ensino regular e 7.169 em educação 

especial no estado), isto sem contar as pessoas com deficiência que permanecem fora de 

qualquer tipo de escola. Considerando que a lei prevê que apenas uma pequena minoria das 

pessoas com deficiência, devido suas características particulares, não se beneficiaria da 

educação regular, estes números deveriam ser muito diferentes. Questionar os aspectos 

quantitativos, no entanto não é suficiente, cabe a preocupação com a qualidade: como vem se 

dando esta inserção nas escolas regulares?  

A LDB determina que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1996). Além disso, a mesma lei garante aos educandos com 

deficiência o emprego de currículos, métodos e técnicas adaptadas, terminalidade específica, a 

educação para o trabalho e o acesso igualitário aos benefícios de programas sociais. Vê-se, 

então, que incluir como determina a lei é muito mais amplo que apenas aceitar a presença da 

criança na escola e implica uma formação profissional diferenciada e uma efetiva mudança de 

concepções e práticas de todos os envolvidos com a educação: profissionais, educandos, 

família, e comunidade. Será que isto está realmente acontecendo? 

 Historicamente, a exclusão de toda e qualquer pessoa desviante da norma padrão - 

dentre estas as pessoas com deficiência, seja física, sensorial ou psíquica - sempre teve meios 

legítimos de existência. Estes indivíduos eram representados pela sociedade de forma 

supersticiosa e pejorativa, sendo destacadas apenas suas limitações e mantidas afastadas do 
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convívio com os “normais” (VIZIM, 2003). Não obstante, atualmente encontramo-nos diante 

de uma nova conjuntura social que impõe princípios de valorização da diversidade e 

igualdade das minorias e que passa a impor a convivência com um grupo social até então 

considerado estranho e distante. Perguntamo-nos, então: o que acontece nos planos 

psicológico e social num confronto deste tipo? Como a criança com deficiência é recebida na 

escola e como funcionam as Representações Sociais (RS) na construção das relações com essa 

alteridade? 

Estas questões se colocaram a partir de duas experiências de estágio em Psicologia, na 

clínica e na educação. Na clínica, numa instituição especializada no tratamento de crianças 

com transtornos de desenvolvimento, era marcante o sentimento dos profissionais de que as 

concepções e comportamentos das famílias e dos educadores seriam o principal entrave para o 

desenvolvimento dos pacientes. Aquelas crianças se encontravam sob a marca profunda da 

incapacidade, sendo desacreditadas e colocadas numa posição de “café-com-leite” em seus 

poucos espaços de convivência. Numa escola municipal, convivendo com os conhecidos 

problemas de estrutura e disponibilidade de pessoal, evidenciou-se o quão difícil é educar 

respeitando as diferenças de cada aluno e suprindo suas necessidades específicas. Saltava aos 

olhos os professores angustiados por não conseguirem dar conta da demanda e não saberem 

como agir com aquelas “crianças estranhas” que “não sabem fazer nada”. Pareceu-me, então, 

relevante compreender melhor como vem se dando a inclusão de crianças com deficiência na 

rede regular de ensino e isto não poderia ser feito sem um profundo estudo de como as 

pessoas envolvidas neste processo pensam essas crianças e se posicionam diante delas.  

 Tal pressuposição parte da concepção de que o sujeito vai se constituindo através das 

relações sociais que mediam sua inserção num mundo de símbolos e sentidos compartilhados 

e historicamente construídos. Em nossa cultura, a escola é um dos primeiros e mais 

importantes meios de socialização secundária e tem um papel fundamental na constituição do 

sujeito. Além de ser um lócus privilegiado de relações sociais, a escola é um lugar de 

transmissão de cultura e é responsável por grande parte dos sentidos que circunscrevem as 

possíveis formas deste indivíduo conhecer a si e ao mundo e se relacionar com ele, 

construindo sua identidade. Devido a suas possíveis conseqüências para o desenvolvimento 

das crianças, torna-se, então, evidente a importância de compreender as diferentes 

significações que circulam no ambiente escolar, dentre estas, as atribuídas aos alunos com 

deficiência. Como, então, entender estes sentidos? 

 A problemática da inclusão vem sendo foco de discussões entre diferentes 

profissionais e o discurso da democratização do ensino tem sido fortemente veiculado na 
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mídia.  Os atores do universo escolar encontram-se às voltas com questões como: o que é uma 

criança com deficiência? Como incluí-la? Do que ela é capaz? Quais são seus limites? Supõe-

se, então, que a questão da deficiência é relevante para os professores e para os alunos 

envolvidos no processo de inclusão, os quais devem se sentir impelidos a construir e organizar 

sentidos, criando coletivamente suas teorias sobre a pessoa com deficiência. Estas teorias, 

além de tornar o estranho familiar, vão nortear a forma como estes atores construirão suas 

relações e organizarão o ambiente escolar. 

Deste modo, a Teoria das Representações Sociais, criada por Moscovici em 1961, 

consiste um instrumental teórico útil e consistente para a abordagem do fenômeno a ser 

estudado. Esta designa valores, noções e práticas que permitem ao indivíduo o controle do 

meio social e material e a sua orientação neste, além de assegurar a comunicação social por 

propor um código compartilhado pelos membros de uma comunidade possibilitando as trocas 

(MOSCOVICI, 1989, citado por NÓBREGA, 2001).  As RS seriam, então, “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22).  

 Estudar as teorias do senso-comum, ou as Representações Sociais (RS), a respeito da 

pessoa com deficiência possibilita o acesso aos sentidos que circulam em torno do fenômeno, 

uma análise de como estes sentidos são construídos e organizados, e ainda, permite a reflexão 

sobre como as pessoas se relacionam e constroem a realidade a partir destes sentidos. Buscar-

se-á, então, responder a estas questões no presente trabalho. 

  A seguir, no capítulo 2, retomaremos a abordagem sobre a Teoria da Representação 

Social, visando esclarecê-la e evidenciar, com maior exatidão, aquilo que estamos nos 

propondo a estudar. Já no capítulo 3, com o objetivo de desnaturalizar o conceito de 

deficiência e fornecer subsídios para a compreensão dos futuros resultados, traremos um 

estudo a respeito das concepções historicamente construídas sobre a pessoa com deficiência, 

as legislações, terminologias e o processo de inclusão escolar. No capítulo 4 

contextualizaremos o nosso problema trazendo uma pequena revisão bibliográfica sobre as 

pesquisas que vêm sendo desenvolvidas a respeito da pessoa com deficiência na atualidade, 

isto objetiva situar o leitor a respeito das produções na área, suas lacunas e contradições.  

Após todas estas informações sobre o tema, se faz necessário destacar melhor os objetivos 

gerais e específicos da pesquisa (cap. 5). No capítulo 6, discutiremos as implicações 

metodológicas dos posicionamentos teóricos adotados e justificaremos a produção dos dois 

estudos realizados, com professores e com alunos. No capítulo 07 explicitaremos os 

procedimentos metodológicos do estudo 1, com professores, e no 08 os resultados e 
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discussões deste trabalho. Já no capítulo 09 discutiremos os procedimentos metodológicos do 

estudo 2 (com alunos) e no seguinte, seus resultados e discussões. Por fim, no capítulo 11, 

tem-se as considerações finais referentes a todo o trabalho. 
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2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
“Em cada indivíduo habita uma sociedade.” 

Serge Moscovici  
 

Moscovici desenvolveu a Teoria das Representações Sociais em 1961 em seu trabalho 

“La Psychanalise son Image et son Public”. Nesta obra, o autor buscou compreender como o 

senso-comum na França se apropriava do saber psicanalítico. Ele demonstrou que as pessoas 

não absorvem passivamente aquilo que a ciência divulga, mas transformam esses conteúdos 

adaptando-os a sua realidade social e construindo coletivamente, através da comunicação 

social, novas teorias por meio das quais as pessoas vão explicar a realidade e se relacionar 

ativamente com ela, reconstruindo-a. Nóbrega, em concordância com esta concepção, destaca 

a seguinte finalidade das Representações Sociais (RS): 

A representação social seria responsável por tornar o estranho familiar e o invisível 
perceptível, dominar a realidade por integração cognitiva do novo. Reconstrução do 
real através da interpretação do ambiente traduzida num conjunto lógico do 
pensamento que constitui a visão de mundo para uma certa coletividade 
(NÓBREGA, 2001, p. 72). 

 
Almeida (2005) esclarece que estudar as RS é investigar: o que pensam os indivíduos 

acerca de determinado objeto (natureza ou conteúdo da RS), porque pensam (funções 

assumidas pela RS no universo cognitivo e social) e como pensam (processos e mecanismos 

individuais e sociais de construção e gênese do conteúdo). Seria interessante destacar ainda as 

relações entre o que fazem e o que pensam (como se relacionam as representações e 

práticas sociais).  

Tomando como exemplo o objeto deste trabalho, tem-se que a partir de lutas pela 

integração social de grupos minoritários, foram construídas normas legais que impõem a 

presença da pessoa com deficiência em diversos espaços sociais antes proibidos, como é o 

caso da escola regular. Assim, provavelmente os atores sociais que compõem este espaço (a 

escola) foram impelidos a construir coletivamente suas teorias sobre esta nova pessoa com 

quem passaram a conviver numa tentativa de tornar este estranho (o aluno com deficiência) 

um pouco mais acessível. Estas teorias, por sua vez, nortearão como estas pessoas se 

relacionarão com este novo aluno na realidade social. 

Este trabalho, então, abordará como os professores e os alunos representam o aluno 

com deficiência, o que implica a compreensão interligada dos vários aspectos citados por 

Almeida (2005): porque estes atores pensam de determinada maneira, a serviço de quê estão 

tais conteúdos, como as RSs do aluno com deficiência se constroem e podem interferir na 
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construção e na manutenção da realidade social. Cabe, então, aprofundarmos um pouco mais 

a Teoria das Representações Sociais.  

 

2.1 Situando epistemologicamente a Teoria 

Morin (1979), em sua Teoria da Complexidade, propõe que “cada homem é uma 

totalidade biopsicossociológica”, empreendendo assim uma revolução no pensamento por 

evidenciar a necessidade da quebra das barreiras entre homem-cultura, vida-natureza e física-

química. Assim, nenhum sistema poderia ser considerado isoladamente e transformações em 

qualquer elemento alteraria o sistema como um todo, posto que este não se resume à simples 

soma de suas partes.  

No bojo deste entendimento complexo da relação indissociável entre indivíduo e 

sociedade que Moscovici (1961) elaborou a Teoria das Representações Sociais, partindo de 

críticas ao conceito de Representações Coletivas proposto por Durkheim em 1912. A 

concepção de sociedade deste autor pressupõe a noção de um homem duplo: individual em 

sua base orgânica, e social, em sua mais alta realidade intelectual e moral. As Representações 

Coletivas, portanto, seriam exteriores às consciências individuais, por não se derivarem dos 

indivíduos isoladamente, mas de sua cooperação, consistindo uma forma bastante 

diversificada de conhecimento com características próprias, incluindo crenças, mitos, religião, 

ciência e opiniões. 

Moscovici (2001) criticou esta teoria por opor o conhecimento individual ao coletivo 

considerando-os distintos, irredutíveis e não deriváveis diretamente um do outro. Desta forma, 

diferente de Durkheim (1970), Moscovici (1986) considera que indivíduo e sociedade são 

indissociáveis e engendrados mutuamente. Além disso, ele julga que esta grande 

heterogeneidade impossibilita a definição precisa e a delimitação do conceito.  

Ao recuperar as fontes que inspiraram a TRS, como Piaget e Vygotsky, Moscovici 

rompeu com as dicotomias entre ontogênese e sociogênese para buscar a gênese social da 

construção do saber, o qual é simbólico e produto da ação, comunicação e construção do 

sujeito, o que não significa dizer que a representação social equivale à representação mental 

de Piaget, embora uma seja condição para a outra. Nesta visão psicossocial ternária, o sujeito 

é considerado um ser ativo, construído pela, e construtor da realidade social, a qual perpassa 

qualquer relação do indivíduo com os objetos, que adquirem sentidos dependendo da inserção 

em uma dada coletividade histórica. Esta concepção, então, encontra-se implicada numa 

abordagem complexa do humano por tirá-lo de sua insularidade e considerá-lo 
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necessariamente em relações de múltiplos níveis, atribuindo uma maior dinamicidade e 

complexidade à análise da realidade.  

Assim, devemos analisar os aspectos subjetivos dos fenômenos da realidade objetiva, 

a qual é necessariamente coletiva. Uma das formas de fazê-lo é entender o quê, como e por 

que as pessoas sentem, pensam e se relacionam com um dado objeto para só então 

compreender a posição deste na realidade social. Seguir este caminho é uma proposta do 

presente trabalho. 

 

2.2 O que são as RS? 

É nessa perspectiva que, com a teoria das Representações Sociais, Moscovici toma 

como objeto de estudo o pensamento do senso comum e restitui o status legítimo à produção 

do conhecimento das massas antes tido como “confuso”, “inconsistente” e “desarticulado”. 

Segundo Santos (2005), assim como as teorias científicas, o conhecimento do senso comum 

constitui um conjunto de conceitos socialmente produzidos e compartilhados pelos homens 

como explicação teórica a questões que eles se colocam na relação com o mundo. No entanto, 

ambos se diferenciam quanto a sua formação e função.  

A ciência é elaborada a partir de uma lógica formal, através métodos previamente 

delimitados e visa explicar, prever e dominar a natureza. Já o conhecimento do senso comum 

se constitui como um saber leigo, a respeito de certos objetos sociais culturalmente relevantes. 

Ele tem origem nas práticas sociais e diversidades grupais, obedece a uma lógica social 

própria e tem como funções dar sentido à realidade, produzir identidades, orientar, justificar e 

organizar as comunicações e as condutas. As incoerências lógicas e ambigüidades são, 

portanto, comuns nas teorias do senso comum. Esta ausência de lógica formal caracteriza a 

existência de uma lógica particular, social, advinda do contato com o objeto e da necessidade 

de se movimentar num contexto de mundo coletivo.  É o estudo deste contexto que gerará 

informações sobre como as pessoas são afetadas cognitiva e emocionalmente, rendendo 

explicações sobre as representações construídas.  

Segundo Santos (2005), as RS são construídas a partir de informações recebidas 

do/sobre o objeto, filtradas e memorizadas de forma esquemática e coerente, formando uma 

matriz cognitiva que permite compreender e agir sobre ele. Sendo assim, no caso deste 

trabalho, para que se entenda como o aluno com deficiência é representado pelos professores 

e colegas é necessário que se destaque como estes recebem e filtram as informações de 
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diferentes fontes (da mídia, das leis, da ciência, de diálogos entre pares e do próprio contato 

com o objeto/sujeito) a partir de seus próprios sistemas de referência. 

 É mister esclarecer que uma representação social não deve ser vista como um processo 

cognitivo individual, já que é produzida no intercâmbio das relações e comunicações sociais. 

Assim, para Moscovici, as RS devem ser entendidas como um fenômeno social fundamentado 

na vida mental (citado por SANTOS, 2005). As RSs, então, surgem de uma busca constante 

de consenso com o grupo e criam universos consensuais confortáveis, constituindo códigos 

comuns para nomear e classificar os objetos, permitindo a comunicação (SANTOS, 2005). 

Deste modo, a partir da construção de uma representação, quando um membro do grupo se 

refere a um colega ou aluno com deficiência, automaticamente já está trazendo à tona uma 

série de sentidos compartilhados por aquele grupo, os quais provocam afetos, cognições e 

reações.  

Não obstante, as Representações são dinâmicas e a cada novo fato, evento ou informação 

importante elas vão sofrendo, cotidianamente, pequenas transformações em sua estrutura 

podendo chegar a mudar completamente. Assim, um mesmo grupo social, em diferentes 

momentos, pode compartilhar RSs diferentes sobre o mesmo objeto. Cabe, então, questionar 

como se formam as Representações Sociais. 

 

2.3 Como se constroem as RS? 

 Diante do contato com um novo fenômeno culturalmente relevante, terão início dois 

processos, os quais acabarão por compor a representação do fenômeno em questão. Estes 

processos são a objetivação e a ancoragem e compreendem a articulação entre atividade 

cognitiva, mobilizações afetivas e as condições sociais em que são forjadas as representações. 

 A objetivação implica uma construção seletiva e uma descontextualização, através das 

quais apenas alguns elementos do objeto são filtrados e retidos, dependendo de significados 

pré-existentes, frutos da inserção grupal. Após isso, através do processo de naturalização, o 

objeto adquire uma realidade plena e concreta, quando se dá a biologização do social, a qual 

implica em considerar inerente ao objeto, as características que lhes são socialmente 

atribuídas (SANTOS, 2005). A ancoragem, por sua vez, refere-se à assimilação do novo 

elemento num sistema de categorias familiares mediante alguns ajustes (da categoria ou dos 

objetos), integrando-o num sistema de valores, denominando-o e classificando-o de acordo 

com a inserção social (ALMEIDA, 2005). Este processo implica a atribuição de sentidos, 

pois “o objeto novo é reajustado para que se enquadre em uma categoria conhecida 
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adquirindo características dessa categoria” (SANTOS, 2005, p. 33). No enraizamento destes 

novos elementos, o sistema de pensamento pré-existente prevalece, mas não deixa de ser 

transformado mediante a incorporação social da novidade. Por fim, a ancoragem agrega valor 

funcional à representação através da instrumentalização do saber, que implica o uso da 

mesma como referência para compreensão e gestão do mundo social. 

Seguindo o exemplo acima, os atores sociais envolvidos na recepção da pessoa com 

deficiência, vão ter que mobilizar uma série de informações, valores e atitudes que já 

possuíam, tais como suas idéias a respeito de saúde e doença, seus valores religiosos, as 

informações provenientes de sua formação profissional, entre outros, para tentar adequar o 

objeto novo e estranho à sua realidade sócio-afetiva e cognitiva. Para tanto, vão resignificar o 

aluno com deficiência por meio de aproximações e analogias com objetos mais familiares, 

tornando-o “digerível”. Assim, pode-se pensar, por exemplo, que uma criança com Síndrome 

de Down é como um bebê novinho. Isto seria o que os teóricos do tema chamam de 

objetivação, por meio da qual as pessoas vão dar sentido ao objeto, ancorando-o nos sistemas 

de referências já possuídos, e modificando-os. Concomitante a este processo, as pessoas 

também vão modificando suas estruturas para se adaptar melhor ao novo, desta forma, 

algumas pessoas vão precisar pôr em questão seus valores diante da imposição de convivência 

com alguém com deficiência, e talvez vão precisar reinterpretar afetos e informações antes 

tidas como verdadeiras. Este duplo movimento de construção de sentidos na formação da 

representação, seria denominado de ancoragem. Nestes processos, diferentemente da ciência, 

é comum que as conclusões surjam antes das premissas e que as construções realizadas depois 

tenham a função de manter e justificar estas conclusões. 

Estudar os processos de objetivação e ancoragem é um meio de pensar a intervenção 

do social na elaboração cognitiva (JODELET, 2005). Percebe-se, então, que é fundamental 

não só compreender como é tratada a questão da pessoa com deficiência nas fontes de 

informações a que estão expostos os professores e os alunos, como se viu em alguns estudos 

(NASCIMENTO, 2001; CRESPO, 2000; SILVA, 2002; CHACON, 2001), como também 

entender como os atores sociais reconstroem estas informações. Trabalhar os processos de 

filtragem e a ancoragem das informações articuladas em diferentes fontes - leis, políticas, a 

ciência através dos periódicos, formações e capacitações, os meios de comunicação de massa, 

a conversação entre pares e suas experiências práticas na escola - nos sistemas de significados 

já enraizados pelos atores, é fundamental para que se entenda o que se pensa sobre a pessoa 

com deficiência e, conseqüentemente, as práticas engendradas por estas concepções. Este 
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esforço não foi suficientemente observado nos trabalhos pesquisados, constituindo uma 

lacuna importante a ser trabalhada. 

Um outro aspecto importante, além de entender como se constroem as representações 

é como estas se organizam. Abric (2000), propôs um olhar estrutural sobre a Teoria, segundo 

o qual os elementos mais significativos da Representação se organizam num núcleo, que 

possui função geradora e organizadora, ou seja, dá sentido e organiza todos os outros 

elementos da representação, os quais formam um sistema periférico. O núcleo é composto por 

poucos elementos maciçamente compartilhados e arraigados, os quais comportam a “imagem” 

do objeto. São elementos mais resistentes à mudança, unificadores e estabilizadores da 

Representação.   

Os elementos periféricos, por sua vez, comportam maiores especificidades do objeto, 

são mais concretos e podem denotar diferenças entre subgrupos que compartilham uma 

mesma RS geral. São elementos mais maleáveis e mutáveis e protegem o núcleo quando 

ameaçado, servindo como “pára-choque” da representação. Desta formas as representações 

adquirem a dupla característica de serem rígidas e flexíveis, consensuais e com diferenças 

individuais ao mesmo tempo, mantendo seu importante caráter polissêmico. 

 Identificar a estrutura da representação será um dos objetivos do presente trabalho, 

posto que isto oferece um panorama geral dos sentidos que circulam em torno do objeto e 

suas relativas importâncias. Assim, buscaremos entender os aspectos cognitivos e expressivos 

da representação, além das condições de sua emergência. No entanto, outro ponto crucial a 

pesquisar é como funciona a representação de um objeto que mobiliza a afetividade e a 

identidade dos sujeitos e como se dá sua relação com a dinâmica das interações com a 

alteridade. Buscar-se-á, então, entender para quê as pessoas representam, que funções essas 

representações assumem.  

 

2.4 Para que servem as RS? 

Moscovici (1961), propôs que as representações teriam duas funções: formação de 

condutas e orientação das comunicações sociais. Posteriormente, em 1994, Abric acrescentou 

mais duas: a função identitária e a justificadora.  

As pessoas representam para se comunicarem a partir de um conjunto de sentidos 

consensuais (função de saber). Estes sentidos também podem constituir uma orientação de 

como o grupo deve se comportar frente a determinado objeto devido a possíveis antecipações 

(função de orientação), e ainda possibilitam justificar estes comportamentos (função 
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justificadora).  Além disso, as representações servem como arcabouço para a construção e a 

proteção da identidade social dos membros de um dado grupo (função identitária) (ABRIC, 

2000; ALMEIDA, 2005).   

É importante destacar que se buscará observar neste trabalho como as representações 

exercem todas estas funções. Isto tem relação direta com as questões identitárias, pois como o 

nós representa o outro e se relaciona com ele, certamente tem ressonâncias em como o nós se 

representa.  

 Jodelet (2005) destaca que os estudos em RS apresentam a freqüente dificuldade de 

estabelecer relações com as práticas, é comum que se ignore o alcance da RS como definição 

de um objeto diante do qual as pessoas se situam ativamente construindo a realidade. Este 

estudo se propõe a vencer estes limites ao trabalhar a relação com a alteridade refletindo as 

repercussões das representações na forma como os sujeitos se relacionam com o outro, 

considerando sua posição social, seus afetos e a totalidade social concreta na qual se insere. 

Neste momento, se faz necessário discutir a respeito das relações entre representações e 

práticas sociais, posteriormente será retomada a questão da alteridade. 

 

2.5 Como se relacionam as representações e as práticas sociais? 

 Como já foi dito, as Representações orientam condutas e, portanto, práticas sociais. No 

entanto, as práticas também podem engendrar transformações e até gerar novas 

representações. Desta forma, ambas se relacionam dialeticamente e são interdependentes e 

indissociáveis (TRINDADE, 1998). Para tornar clara esta idéia é preciso especificar o que se 

entende por práticas sociais. Não existe um consenso sobre o que sejam, no entanto Trindade 

(1998), destaca dois pontos de acordo entre diferentes autores: a identificação de um conjunto 

de ações e a necessidade de que estas sejam padronizadas e encadeadas numa organização. É 

neste sentido, como um conjunto de comportamentos que se repetem no tempo e que são 

compartilhados por um grupo de pessoas, que este termo será considerado no presente 

trabalho. 

 É importante destacar que, para Abric (1994), independente de como se relacionem 

ambos os construtos, estes precisam ser coerentes entre si. Contradições, percebidas como 

irreversíveis, entre representações e práticas sociais levam, necessariamente, à transformação 

de uma ou de outra. Pode-se supor três posicionamentos frente a uma realidade que se mostre 

em dissonância com a representação (a qual pode ser entendida como a imposição de 

determinadas práticas): a) ou se impõe uma modificação na RS; b) ou se faz uma seleção ou 
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filtragem das informações para adequar a realidade a sua representação; c) ou ainda, busca-se, 

quando possível, modificar esta realidade, por meio de novas práticas sociais consonantes 

com a RS. 

 No primeiro caso, as modificações nas Representações podem ser estudadas tomando 

como base a já abordada Teoria Estrutural de Abric (2000). Segundo esta proposta as 

transformações das RSs podem se dar de três formas: a) transformações resistentes - 

mudanças apenas no sistema periférico geram novas práticas contraditórias e mecanismos de 

defesa (interpretação, justificação, racionalização, referência a normas externas); b) 

transformações progressivas - novas práticas não contraditórias ao núcleo vão, aos poucos, 

integrar-se a este, transformando-o e gerando uma nova representação; c) transformações 

brutais - novas práticas colocam em questão o significado central da representação, 

transformando direta e completamente o núcleo e, conseqüentemente toda a RS. 

 A partir desta concepção dialética da relação entre práticas e representações sociais, 

pode-se supor que a representação a respeito de um grupo social e, portanto, as expectativas 

referentes a este, adquirem importantes conseqüências na forma como se age em relação a 

este grupo e vice-versa. Assim, possivelmente, um educador que possui uma representação 

com aspectos positivos e expectativas mais elevadas a respeito de seus alunos seria capaz de, 

através de seu comportamento, potencializar as habilidades dos mesmos, fazendo com que 

atinjam um nível mais alto de desempenho. Da mesma forma, um educador que dispõe de 

uma representação marcada por características negativas, tendo uma baixa expectativa de 

sucesso para seus alunos, poderia, conscientemente ou não, desconsiderar as habilidades 

destes, chegando, inclusive, a agir de forma a dificultar seu desenvolvimento. Faz-se 

necessário, então, compreender como os professores constroem a representação de seus 

alunos para compreender as práticas desenvolvidas por eles em sala de aula. Neste momento, 

se faz imprescindível uma abordagem a respeito da representação da alteridade. 

 

2.6 Pensando as representações da alteridade 

 Como já foi referido, o nosso objeto de estudo, o aluno com deficiência, implica a 

construção de uma RS que empenha fortemente a afetividade e permeia as relações 

intergrupais. Desta forma, se faz necessário uma maior compreensão sobre alguns aspectos 

envolvidos na construção das representações da alteridade e sua relação com a identidade.  

 Segundo Jovchelovitch (1998), a Teoria das Representações Sociais é uma boa teoria 

para pensar e dar resposta para as ações concretas e possibilita explorar a alteridade sob novos 
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ângulos, pois problematiza o lugar do outro ao encará-lo como constitutivo do sujeito. Da 

mesma forma, Arruda (1998) afirma que identidade e diferença são termos em mútua 

dependência, pensados um em função do outro. Jodelet (1998) concorda com este ponto de 

vista ao afirmar que a distinção entre o mesmo e o outro pode ser considerada a própria 

condição de emergência identitária.  

 Duveen (1998) parte da concepção de que, no processo de construção do mundo pela 

criança, o eu, o objeto e o outro se constituem de forma interdependente e a relação da criança 

com o outro seria a base de toda atividade construtiva dela. Para este autor, o mundo a que a 

criança tem acesso é um mundo articulado em torno das diferenças e as valorizações dessa 

diferenças estruturam e influenciam as representações a serem construídas por ela. Desta 

forma, as representações precederiam as identidades, as quais só tomariam forma a partir da 

entrada da criança no mundo de representações. Para ele, a própria categoria de pessoa e a 

identidade de si são produtos de um sistema representacional. No entanto, as identidades que 

vão surgindo no desenvolvimento pressionam a aceitação de representações, chegando ao 

extremo de, quando isso não ocorre, acarretar a dissolução da identidade.  

 A identidade é, então, compreendida como uma luta pelo reconhecimento que implica 

a construção da alteridade. Desta forma, a identidade e o eu, entendido como diferenciação do 

outro, são construções da diferença. Já a relação da criança com o outro pode se dar de duas 

formas: pela coação, na qual a diferença entre o eu e o outro é enfatizada pela hierarquização; 

e pela cooperação a qual implica uma ligação construtiva, na qual a diferença é produtiva no 

desenvolvimento infantil. 

Jodelet (1998), descreve essas duas possibilidades de relação com o outro de forma 

diferente, mas coerente com Duveen. Para ela, o outro pode ser alguém ou alguma 

comunidade que, apesar de distinto, seja próximo, tenha similitude com o eu (próximo); ou o 

outro pode ser marcado por uma diferença ou distância social (alter). Apenas este último outro 

deve ser tomado como alteridade. 

 Jodelet (2005) destaca que há mecanismos comuns em diversas situações em que se 

confrontam grupos diferentes e nas quais emerge alguma forma de afastamento da alteridade. 

Estes mecanismos podem ser explicados através de processos sociais de construção simbólica 

e material na qual se opera o deslocamento da diferença para a exterioridade gerando a 

colocação em alteridade. Este jogo de diferenciação e alienação do outro pertence ao campo 

de estudos das Representações Sociais, vistas como uma forma de pensamento cuja gênese, 

propriedade e funções devem ser relacionadas à energética que subsidia as relações que os 

indivíduos e grupos mantém entre si. Portanto, as RS expressam, produzem e 
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instrumentalizam as relações de um grupo com a alteridade. Desta forma, a passagem do 

próximo ao alter implica a pertença grupal e os processos simbólicos e práticos de 

marginalização. 

 Jodelet (1998) afirma que a questão da alteridade vem sendo estudada como um vínculo 

social, uma relação entre um alter e um ego, mas a alteridade é uma qualificação atribuída do 

exterior, elaborada na relação social com a diferença. A mesma autora diferencia formas de 

relação com a alteridade delimitadas pelas linhas de divisão social: a alteridade do outro lugar, 

ou de fora (com relação a uma outra cultura dada) e a do interior, ou de dentro (aqueles 

marcados pela diferença ou pertença grupal que se distinguem do conjunto social sendo 

considerados ameaças). A elaboração da diferença no primeiro caso seria realizada numa 

tipificação desvalorizante e estereotipada do outro, e no segundo caso, é orientada para o 

interior do grupo como proteção identitária. 

A articulação entre identidade e diferença tem suas bases no processo de categorização 

segundo códigos sociais, que constituem a “lógica da diferença” e dão sentido a toda 

existência humana. No entanto, a diferenciação não induz à alteridade quando o diferente é 

tratado como próximo. É necessário observar os processos e conteúdos concretos da relação 

social, para compreender como a diferença é construída como alteridade, chegando a 

alteridade radical na sua expressão típica do racismo. 

 O racismo implica a combinação de práticas, discursos, representações e estereótipos 

articulados em torno da diferença a partir do fantasma da profilaxia. São desenvolvidas teorias 

racionalizadas para organizar os afetos e justificar a necessidade de purificar o social contra 

qualquer invasão e proteger a identidade de si e do nós. Então, são desenvolvidas práticas e 

representações sociais com vistas a manter essa diferenciação e cada sujeito assume em seus 

hábitos a função de diferenciação e afastamento social, fazendo com que o grupo exerça 

práticas sutis de controle sobre as condutas de seus componentes (JODELET, 2005).  

  Já Jovchelovitch (1998) trabalha a questão da alteridade destacando a possibilidade de 

resistência dos grupos construídos a partir de representações negativadas. Ela parte da 

consideração de que sem o reconhecimento do outro, todas as produções de sentidos não 

existiriam, pois é a alteridade ou a diferença que fornecem as referências e significados a 

partir do qual a subjetividade emerge. A autora, então, afirma a necessidade de se discutir a 

positividade da alteridade e propõe que os problemas com a alteridade nas sociedades 

contemporâneas devem-se a questões históricas e institucionais, mais do que a uma tendência 

pré-existente à exclusão da diferença.  
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Já para Joffe (1998), em situações de crise, as dimensões negativas do outro são 

sempre intensificadas num processo de transferência de todo o mal social para o exterior da 

comunidade.  Mudanças geram insegurança e medo, os quais são controlados através de 

defesas como a degradação do outro por meio de representações depreciativas. A 

universalidade da construção da alteridade a partir de um misto de degradação e desejo surge 

da combinação das representações circulantes na sociedade com uma reação natural à 

ansiedade originada na infância (idéia de projeção de Klein). A assunção de uma identidade 

grupal implica a necessidade de uma concepção positiva e organizada do grupo e, como as 

crises podem destruir esta ordem, a desordem é atribuída ao outro. Há, então, uma profunda 

divisão reforçada pelo exagero das diferenças, entre um eu e um nós positivado e um eles 

desordenado, poluidor. Assim, todos os grupos, dominantes ou não, em tempos de crise 

mantêm um sentimento positivo de si transferindo suas características indesejadas para os 

outros. 

  O presente trabalho, então tratará de identificar como o aluno com deficiência é visto 

como outro. Tentar-se-á identificar como se dão as construções de sentidos e suas 

negociações na prática cotidiana das relações.  Para isto, partiremos da seguinte premissa: as 

alteridades são historicamente construídas e se explicam pelos processos observados nas 

dinâmicas de relações assumidas no grupo. Arruda (1998) afirma que o mesmo e o outro são 

construções recíprocas desveladas ao longo de situações históricas. Desta forma, as mudanças 

de representações respondem a novas necessidades coletivas, a partir de mudanças políticas, 

sociais, econômicas e culturais. Ela apóia-se em Castoriadis para concluir que para 

compreender a história dos que a diferença estigmatiza, é necessário refazer de forma crítica e 

compreensiva o caminho histórico pelo qual esta diferença se constituiu. É nesta tarefa que 

nos empenhamos a partir deste momento. 
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3 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
“A construção da alteridade e do mesmo se move ao compasso das conjunturas 

históricas.” 

Ângela Arruda 
 

3.1 Sentidos historicamente construídos?  

Como já foi referido neste trabalho, é comum ver-se vinculadas à pessoa com 

deficiência as noções de dependência, doença, incapacidade e fraqueza. De fato, estas 

pessoas, assim como as outras, possuem alguma limitação, seja em seu corpo físico ou nos 

seus processos mentais, no entanto, os sentidos que esta limitação vai adquirir dependem de 

fatores sociais. Quais limitações podem ser consideradas deficiência, já que todos têm seus 

limites, mas não são deficientes? Os critérios de normalidade, assim como os sentidos 

atribuídos aos desviantes da norma e às práticas destinadas a estes, são frutos de construções 

políticas e históricas. É notável, por exemplo, a influência dos valores do sistema capitalista 

na construção social do atual conceito de deficiência e se pode constatar uma grande fluidez 

na classificação do “ter uma deficiência” ao longo da história, bem como nas atribuições de 

causas, características e prescrições. Desta forma, faz-se necessário desnaturalizar o conceito 

a partir de uma abordagem histórica da deficiência. 

Dechichi (2001), em seu estudo a respeito da inclusão escolar baseado em Pessoti 

(1984), sugere que a forma de compreender e lidar com este fenômeno passou por diferentes 

momentos históricos no mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos e Europa. Desde 

a Antiguidade até a Era Cristã houve uma fase da exclusão social, marcada pela omissão, 

perseguição, rejeição ou exploração de pessoas consideradas deficientes. Nesta época, as 

práticas de abandono ou extermínio dessas crianças eram freqüentes e legitimadas 

socialmente. Silva e Dessen (2001) destacam a coerência desta atitude com os ideais morais e 

estéticos da sociedade clássica da época, que consideravam sub-humanas as crianças que 

nasciam com alguma deficiência. Já Vizim (2003) destaca e legitimação da exclusão pela 

igreja, a qual, na Idade Média, julgava que as pessoas com deficiência eram demoníacas, o 

que justificava a manutenção da distância do convívio com os “normais”, sob tutela da igreja. 

Esta identidade sobrenatural também justificava práticas de extermínio, exorcismo, punições e 

torturas. No entanto, estas pessoas também poderiam ser considerados “divinas”, o que as 

inseria no registro da ambivalência caridade/castigo.  

Segundo Silva e Dessen (2001), com a revolução burguesa do séc. XV e a conseqüente 

mudança de visão de homem e de mundo, somado ao avanço da medicina, houve uma 
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marcante transformação na concepção da pessoa com deficiência, a qual passou a ser marcada 

por dispositivos médicos e econômicos, sendo estigmatizadas como economicamente 

improdutivas e/ou doentes. Percebe-se uma certa humanização por meio da ligação da 

deficiência à doença, o que libertou as pessoas de preconceitos morais ou religiosos:  

O louco e o idiota já não são perversas criaturas tomadas pelo diabo e dignas de 
tortura e fogueira por sua piedade ou obscenidade: são doentes ou vítimas de forças 
sobre-humanas cósmicas ou não e, dignos de tratamento e complacência (PESSOTI, 
1984, p. 15). 
 

 No entanto, para Vizim (2003), esta transformação só foi significativa para classes 

sociais altas, visto que nas demais, os aspectos supersticiosos ainda predominavam, estando 

presente até os dias atuais. Pode-se ainda argumentar que a patologização da deficiência 

contribuiu para estabelecer limites mais claros e rígidos a respeito do lugar da pessoa com 

deficiência na sociedade.  Marques (1998) propõe que a sociedade impõe limites muito claros 

às possibilidades de seus membros ao colocar as pessoas com deficiência numa condição de 

incapacidade corpórea e produtiva. 

 Como resultado desta nova forma de entender a deficiência, no Séc. XVII deu-se 

início a uma nova fase de institucionalização da deficiência marcada por sua segregação 

social. Ampliou-se a concepção de respeito ao “deficiente” em diferentes áreas do 

conhecimento e esse passou a receber atendimento em diferentes instituições filantrópicas 

assistenciais. Para Dechichi (2001), apesar da segregação institucional e do isolamento, a 

partir deste momento, a pessoa com deficiência passou a ser vista como alguém com direitos e 

com possibilidades educativas. Já Marques (1998) enfatiza os aspectos negativos da 

institucionalização na medida em que analisa o afastamento dos corpos considerados 

improdutivos do convívio social como um meio de controlá-los. Assim, instituições 

assistenciais contribuiriam para favorecer a identificação e estigmatização do desvio sendo a 

sociedade, e não o “deficiente”, a verdadeira beneficiária da institucionalização.  

 Esta fase, segundo Dechichi (2001), durou até o final do séc. XIX, quando se iniciou a 

busca pela redução da segregação dos considerados deficientes. Com uma maior 

responsabilização do Estado, houve o ingresso desses em escolas especiais ou em classes 

especiais dentro das escolas regulares, além de uma multiplicação dos modelos explicativos, 

que passaram a co-existir: metafísico, médico, educacional, social, entre outros (SILVA e 

DESSEN, 2001). Cabe, no entanto, questionar se esta tentativa de integração pode ser 

considerada efetiva, visto que apenas no fim do Séc. XX teve início um movimento mundial 

pela integração da pessoa com deficiência em ambientes educacionais “próximos do normal”. 



 34 

Este momento se estende até os dias atuais, quando ainda se vê um esforço de toda a 

sociedade para promover a inserção, aceitação e respeito a toda e qualquer diferença. 

 É evidente, no entanto, que as mudanças acima descritas deram-se de forma 

marcadamente diferente no Brasil. A fase de exclusão social, por exemplo, na Europa  

perdurou até o Séc. XVII, e no séc. XIX o mundo já via o oferecimento de serviços 

especializados e o esforço de integração social. Enquanto no Brasil, a preocupação de como 

classificar e oferecer atendimento a esta população era praticamente inexistente até meados do 

Séc XX. (DECHICHI, 2001). 

 Foi no final do Período Imperial que se iniciou o atendimento médico assistencial para 

pessoas com deficiência nas primeiras instituições médico-pedagógicas com preocupações 

eugênicas e higienizadoras. Desta forma, algumas escolas eram construídas anexadas aos 

hospitais e sanatórios psiquiátricos. As primeiras iniciativas da saúde pública em relação à 

educação especial resumiam-se à inspeção escolar, à identificação e à segregação social para 

educação dos “anormais”. Isto é justificado pela concepção de que a deficiência mental era 

uma doença causada pela tuberculose, sífilis, pobreza e falta de higiene (DECHICHI, 2001). 

A educação era confundida com reabilitação e acabou esvaziada pela prevalência de 

atendimentos clínicos de caráter filantrópico, voltados para habilidades da vida diária, em 

detrimento do conhecimento e da formação política e profissional. 

Este fato histórico contribuiu para a ainda presente autoridade médica sobre a 

educação e para a confluência entre deficiência e doença (VIZIM, 2003). Essa educação, 

historicamente centrada na deficiência - e não nas necessidades especiais de aprendizagem - e 

de responsabilidade restrita de grupos profissionais específicos, fundamenta a idéia de que 

faltam recursos humanos especializados nas escolas e de que os professores não são capazes 

de realizar a inclusão por não serem preparados. Este é um posicionamento atualmente 

corrente entre os profissionais de educação, como mostram as pesquisas sobre inclusão 

(CAMELO, 1999; ANGELOTTI, 2004; SANT’ANA, 2003). Esta concepção acaba 

fortalecendo a resistência à inclusão e aumenta a distância entre educação especial e regular.   

 Em oposição à vertente médica, foi desenvolvida a corrente psicopedagógica. Esta 

tinha como foco a identificação e educação dos “anormais”, o que seria feito a partir das 

escalas psicológicas e da alocação em escolas e classes especiais com profissionais 

especializados, os quais buscariam medidas pedagógicas alternativas (DECHICHI, 2001). 

Essa grande preocupação com o diagnóstico pode ser considerada um importante instrumento 

de estigmatização e segregação, com graves conseqüências para o desenvolvimento das 
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crianças, como se pode observar com relativa facilidade nos dias atuais, dentre os clientes 

infantis nos consultórios psicológicos e nas escolas.  

O estigma da deficiência é grave, transformando as pessoas cegas, surdas e com 
deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, indefesos, sem direitos, sempre 
deixados para o segundo lugar na ordem das coisas. É necessário muito esforço para 
superar este estigma (MACIEL, 2000, p. 53). 
 

 Este foi o momento do movimento da Escola Nova, que começou a ecoar no Brasil na 

década de 20. O objetivo era seguir o princípio da “educação para todos” baseando-se na 

psicologia das diferenças individuais. No entanto, este movimento muito contribuiu para a 

segregação das pessoas com deficiência em escolas especiais por valorizar a identificação das 

diferenças e propor uma educação especialmente adaptada a eles. Nesta época, era 

considerada deficiente qualquer pessoa que apresentasse algum comportamento fora da norma 

dos padrões escolares, como indisciplina e aprendizagem lenta. Assim, apesar da visão 

organicista, a deficiência também era atribuída a condições ambientais, como falta de higiene, 

pobreza e abandono. Deste modo, a educação dos “anormais”, tinha finalidades 

disciplinadoras, como evitar a delinqüência, e economizar as despesas com a manutenção de 

abrigos e manicômios, não sendo uma preocupação relevante a qualidade dos serviços. 

Apenas na década de 50 é que houve uma grande expansão da educação especial, o 

número de estabelecimentos de ensino especial cresceu bastante, assim como o de classes 

especiais nas escolas regulares. Também teve início a participação da iniciativa privada de 

caráter filantrópico. A criação da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) 

(1954) e da Sociedade Pestalozzi do Brasil (1945) em resposta à omissão estatal foram 

importantes marcos. No fim da década de 50, o Ministério da Educação começou a prestar 

assistência técnico-financeira às instituições especializadas e lançou campanhas nacionais 

dedicadas à educação das pessoas com diferentes deficiências.  

A década de 60 foi marcada por um maior interesse e participação da sociedade civil, 

que começou a implementar novas escolas especiais sem fins lucrativos, aumentando em 

muito o número destas instituições. Vê-se que, até então, a evolução nas práticas voltadas a 

esta população tem assumido o caráter de segregação social (JANNUZZI, 1992; 

MENDES,1995 e MAZZOTTA, 1996, citados por DECHICHI, 2001). 

 

3.2 Como tem sido regulamentada a inserção nas últimas décadas? 

Já em 20 de dezembro de 1961, com a promulgação da lei 4024/61 primeira LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases), vê-se um início das propostas de integração do aluno com deficiência 

no ensino regular: “A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no 
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sistema geral da educação, a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961). Este 

pensamento evoluiu com a lei 5692/71, a nova LDB, a qual prescreve o atendimento especial 

dentro das classes regulares:  

Art .9
º 

- Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas 
pelos competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 1971). 
 

Nesta época, a LDB omitia as síndromes e condutas típicas e considerava alunos 

especiais todos aqueles que tivessem um atraso significativo em relação à idade regular. Esse 

é um dado muito importante, pois fundamenta a atribuição do fracasso escolar ao aluno e 

desconsidera as tantas razões possíveis para tal atraso, dentre elas a própria deficiência da 

escola e do sistema de ensino como um todo. Além disso, esta classificação colocou sob o 

estigma da deficiência um enorme número de pessoas com as características mais diferentes 

possíveis e provocou um inchaço nas classes e escolas especiais. Além disso, esta prestação 

de atendimento especial soou para os professores como uma pedagogia com foros clínicos e a 

preparação de especialistas foi enfatizada e recomendada às universidades, o que ampliou a 

distância entre os alunos com deficiência e os demais (CARVALHO, 2000).  

A partir da década de 80, o movimento pela ressignificação da educação especial e 

pela integração escolar tomou um maior impulso no mundo todo, inclusive no Brasil. Nesta 

época, a sociedade brasileira estava passando pelo período de redemocratização que culminou 

com a Constituição Federal de 1988, apelidada de “Constituição Cidadã” pela introdução de 

direitos sociais e princípios inclusivos. Esta viabilizou a legalização da participação de 

sujeitos com deficiência na sociedade e mais especificamente na educação ao declarar, em seu 

capítulo III, que deve ser assegurada a “igualdade de condições para o acesso e a permanência 

na escola” e, ainda, indicando “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).  Em 24 de outubro 

de 1989 foi promulgada a lei Nº 7.853, que asseguram direitos individuais e sociais das 

pessoas com deficiências, e sua efetiva integração social. Na educação, esta lei estabelece a 

inclusão da educação especial, no sistema educacional, como modalidade educativa que 

abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e 

reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios 

(BRASIL, 1989). Vê-se, neste momento, ainda uma cisão entre a educação especial e regular. 

A intensificação da globalização na década de 90 fortaleceu um grande movimento 

mundial pela inclusão e gerou uma série de encontros internacionais dos quais emergiram 

prescrições para a educação que foram implementadas nacionalmente. As políticas para 
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educação e outras áreas, passam, então, a serem fiscalizadas por órgãos internacionais. Como 

exemplos, houve a Assembléia geral da ONU em Nova York em 1990, a qual foi oficializada 

na resolução 45/91; a Conferência Mundial na Tailândia em 1990 que resultou na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos e no Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades 

Básicas de Aprendizagem; o encontro da ONU em Santiago do qual emergiram as Normas 

Uniformes sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas com incapacidades e a 

Conferência da UNESCO em Salamanca em 1994, na qual foi elaborada a Declaração de 

Salamanca sobre princípios, políticas e práticas em educação especial, a qual propõe uma 

mudança na terminologia visando retratar e incentivar uma nova forma de lidar com a 

deficiência. Assim, o “portador de deficiência” passaria a ser chamado de “pessoa com 

necessidades educacionais especiais” e o processo de integração deveria dar lugar à inclusão 

(UNESCO, 1994). Este assunto será tratado mais adiante. 

Apesar de todos os esforços, até o final da década de 90 o quadro da educação ainda 

continuava distante das prescrições nacionais e internacionais como se pode ver nos seguintes 

dados registrados na Lei 10.172 de 09 de janeiro de 2001 sobre as modalidades de 

atendimento educacional, segundo os dados de 1997: “predominam as "classes especiais", nas 

quais estão 38% das turmas atendidas. 13,7% delas estão em "salas de recursos" e 12,2% em 

"oficinas pedagógicas". Apenas 5% das turmas estão em "classes comuns com apoio 

pedagógico" e 6% são de "educação precoce". Em "outras modalidades" são atendidas 25% 

das turmas de educação especial. As informações de 1998 estabelecem outra classificação, 

chamando a atenção que 62% do atendimento registrado está localizado em escolas 

especializadas, o que reflete a necessidade de um compromisso maior da escola comum com o 

atendimento do aluno especial” (BRASIL, 2001). 

Após a virada do milênio os esforços internacionais para modificar este quadro foram 

intensificados, dando origem a uma série de declarações (Pequim, 2000; Montreal, 2001; 

Caracas, 2002; Madri, 2002; Quito, 2003; entre outras), as quais visam incentivar e 

regulamentar a efetiva inclusão das pessoas com deficiência em diferentes espaços. No 

entanto, ainda hoje as metas estabelecidas legalmente pelo país estão longe de serem 

cumpridas a exemplo dos objetivos e metas regulamentados na Lei 10.172 (BRASIL, 2001) e 

na nova LDB de 1996. 

Esta prescreve que a educação deve ser: “oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” havendo, quando necessário, 

serviço de apoio especializado na escola regular, para atender as particularidades dos alunos 

incluídos” (BRASIL, 1996). Segundo Carvalho (2000), a nova LDB tem uma caráter de 
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flexibilidade e inovação, no entanto, ainda apresenta traços conservadores a exemplo da 

restrição da educação especial à educação básica. Possivelmente a ausência de qualquer 

alusão à educação superior evidencia a pressuposição de que os alunos com deficiência jamais 

chegarão à universidade. Outro exemplo destes traços é a conservação da educação especial 

como modalidade de educação específica, o que estabelece uma dicotomia entre o especial e o 

regular e uma correlação biunívoca entre necessidades especiais e educação especial. Segundo 

a autora, seria melhor considerar a educação especial como mais um dos recursos e serviços 

educativos que podem contribuir para a aprendizagem de alunos com necessidades especiais. 

No entanto, o maior problema do país não está na falta de leis, mas no não 

cumprimento delas. É evidente, então, que a escola precisa se articular para suprir as 

necessidades específicas de seus alunos não só em número de profissionais, material didático 

ou estrutura arquitetônica, mas também no preparo dos profissionais, na elaboração de uma 

grade curricular, de materiais e de um sistema de avaliação apropriados e adaptados às 

diversidades de seus alunos. 

 

3.3 Mudanças na terminologia implicam mudanças reais?  

Os termos utilizados para designar as pessoas com deficiência vêm passando por 

muitas mudanças nas últimas décadas, chegando a confundir o senso-comum, que se mostra 

inseguro a respeito de que terminologia utilizar. Na LDB de 1961 é utilizado o termo 

excepcionais, o qual traz consigo uma idéia de ampliação e estranhamento da diferença, como 

se a deficiência fizesse da pessoa alguém de outro mundo. Posteriormente, o termo mais 

utilizado passou a ser pessoa deficiente, ou apenas o deficiente. O que transmite a noção de 

que a pessoa como um todo é deficiente, sendo esta sua marca indelével, que a torna 

praticamente uma espécie de pessoa à parte.  

Na década de 80 este termo foi substituído por pessoa portadora de deficiência, tendo 

em vista que a pessoa teria ou portaria alguma deficiência e não seria ela em sua totalidade 

deficiente. No entanto, alguns especialistas afirmaram que o termo deficiência traz em seu 

bojo sentidos pejorativos e como alternativa esta terminologia, em 1994, no contexto 

educacional, foi inserido o conceito de necessidades educativas especiais (NEE), o qual 

refere-se ao aluno que apresenta “algum tipo de problema de aprendizagem ao longo de sua 

escolarização, que exige uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais que os 

necessários para os colegas de sua idade” (MARCHESI e MARTIN,1995, p. 11). 



 39 

 Como se percebe por meio da definição, o conceito de NEE designa uma categoria 

mais abrangente que a de portadores de deficiência, posto que inclui, além destes, os alunos 

que apresentam condutas típicas, síndromes psiquiátricas e psicológicos e os superdotados. 

Apesar do conceito relativizar a deficiência ao considerar a junção das características do 

indivíduo com as oportunidades do meio, ele é alvo de muitas críticas, principalmente quanto 

a sua abrangência considerada excessiva por abarcar também crianças com dificuldade de 

aprendizagem e outras pessoas que são rotuladas equivocadamente, provocando um inchaço 

na educação especial e passando uma imagem demasiadamente otimista da educação especial 

(CARVALHO, 2000).  

Concomitantemente ao conceito de NEE, o qual restringe-se ao universo educativo, 

utilizou-se, até o fim da década de 90, o termo “portador de deficiência”. Atualmente a 

expressão considerada “politicamente correta” é “pessoa com deficiência”, proposta por se 

diferenciar do termo anterior na medida em que se considera que a deficiência não é algo 

como um objeto, que hora se porta hora não (SASSAKI, 2002). A deficiência seria algo que a 

pessoa tem consigo, mas que não a caracteriza como um todo. O conceito de NEE continua 

bastante utilizado na educação. 

No que se refere às expressões associadas à deficiência e às pessoas que a possuem, a 

ICIDH (Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens) (citada 

por AMIRALIAN et al, 2000, p. 01) especifica suas definições. A deficiência seria “uma 

perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica [...] 

Representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo um distúrbio orgânico, uma 

perturbação do órgão”. Já o conceito de incapacidade se refere a “uma restrição, resultante de 

uma deficiência, da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o 

ser humano [...] Representa a objetivação da deficiência e reflete os distúrbios da própria 

pessoa”. A desvantagem pode ser descrita como um prejuízo para o indivíduo resultante de 

uma deficiência ou incapacidade, que limita ou impede o desempenho de papéis esperados 

socialmente, representa a socialização da deficiência. As desvantagens podem ser atribuídas à 

discriminação institucional e a solução para a incapacidade estaria na reestruturação da 

sociedade. 

Muitas vezes mudanças terminológicas surgem para atualizar simbolicamente as 

mudanças reais que já aconteceram na forma de pensar e agir do senso-comum frente a 

determinado objeto social. Outras vezes a mudança do termo é associada a mudanças que 

permanecem apenas no pensamento dos especialistas ou no máximo na política, mas se dá 
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antes que ocorram modificações substantivas nas práticas sociais. Este tipo de mudança 

terminológica é realizada muitas vezes com o intuito de instigar transformações sociais.  

Cabe, então refletirmos se estas mudanças na forma de designar a pessoa com 

deficiência refletem ou geraram mudanças sociais significativas. Chegamos no novo século 

com novas terminologias, mas será que superamos os desafios? As tantas mudanças na 

denominação têm surtido efeito nos sentidos atribuídos à pessoa com deficiência? Ou este 

ainda se encontra sob a marca da inferioridade e da incapacidade? As práticas continuam 

apenas integradoras, ou já são inclusivas?  

 

3.4 Proposta ou realidade inclusiva? 

Ainda no âmbito da discussão a respeito das terminologias utilizadas, os conceitos de 

integração e inclusão são comumente mal compreendidos e a proposta de educação inclusiva 

precisa ser devidamente debatida para se evitar equívocos, logo estes conceitos merecem ser 

esclarecidos.  

Segundo Mantoan (1997), por integração entende-se uma forma de inserção, em classe 

regular ou especial, condicionada à capacidade do aluno de adaptar-se ao sistema escolar e o 

movimento para a corrente principal só depende dele. Já a inclusão seria uma forma de 

inserção mais radical, na qual é o sistema escolar que deve se adaptar às particularidades de 

todos os seus alunos. Neste ponto de vista, a integração é compreendida como um modelo 

administrativo de atendimento educacional que deve ser ultrapassado. No entanto alguns 

autores que entendem a integração como um fenômeno psicossocial, consideram que inclusão 

e integração são processos interdependentes e a defesa da proposta inclusiva não implica 

desconsiderar a importância da integração como processo interativo que faz parte da educação 

inclusiva (CARVALHO, 2004). 

Para Carvalho (2004), a proposta da escola inclusiva não se restringe às pessoas com 

deficiência, mas a qualquer minoria excluída. Ela compreenderia, então, uma “escola 

ressignificada em suas funções políticas e sociais e em suas práticas pedagógicas para garantir 

a aprendizagem e a participação de qualquer aprendiz” (CARVALHO, 2004, p. 16). 

Concordando com esta concepção, Sassaki (1997) considera que a educação inclusiva teria 

como princípios a celebração das diferenças e a valorização da diversidade, o direito de 

pertencer e a igualdade das minorias; o objetivo seria garantir a permanência e o 

desenvolvimento de TODAS as crianças no ensino regular. 
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Para Carvalho (2004), a inclusão implica que todo aprendiz deve participar de classes 

regulares com trabalhos pedagógicos que sirvam a todos indiscriminadamente. O que não 

significa que os trabalhos devem ser os mesmos para todas as crianças, nem que estas 

aprendem todas os mesmos conteúdos ao mesmo tempo. A proposta não é construir uma 

escola UNIforme, em que todos funcionem da mesma forma, mas sim uma escola ONIforme, 

que se flexibilize para atender às especificidades de todos os alunos, por meio de práticas 

pedagógicas que respondam positivamente à diversidade e que impliquem a construção da 

cidadania para todos (CARVALHO, 2004). 

Este projeto, então, implica o reconhecimento das diferenças individuais e tem a 

eqüidade como norte. Desta forma, evidencia-se a necessidade de se problematizar o que se 

entende por diversidade e justiça no âmbito da inclusão, posto que se a inserção em turmas 

regulares não acontecer com cautela, pode-se comprometer a trajetória dessas pessoas, 

aprisionando-as numa rede de significados que tentam negar suas diferenças por meio de um 

suposto discurso sobre a igualdade (CARVALHO, 2004). 

Neste contexto, melhor que especializar alguns é capacitar todos os professores para a 

integração. O objetivo não é formar professores especialistas em especificidades que 

caracterizam determinados grupos, mas especialistas no aluno em geral, sensibilizados para 

atentar para as diferenças e lidar com elas. O professor especializado em algumas 

deficiências, por sua vez, além de atuar em classes especiais, pode compor os serviços de 

apoio especializado, posto que concordar com a educação inclusiva implica pretender a 

reestruturação das escolas e não o desmonte da educação especial, por meio da eliminação de 

todas as suas modalidades.  

Algumas modalidades de educação especial são necessárias para quem necessita de 

apoio intenso e permanente, mas não devem funcionar como reduto institucionalizado do 

fracasso escolar em ambientes exclusivos e excludentes. O que é necessário, então, é a 

ressignificação e a revisão dos papéis das modalidades de atendimento da educação especial 

(classes de ensino regular, a classe especial em escola regular, as escolas especiais, os centros 

integrados de educação especial e as oficinas pedagógicas). Assim como é imprescindível a 

apropriação dos papéis dos serviços especializados de reabilitação e pedagógicos. Os 

primeiros não são de competência das escolas, já os segundos são oferecidos nas escolas para 

professores e alunos e compreendem os professores itinerantes, as salas de recursos e os 

núcleos de enriquecimento (CARVALHO, 2004).  

Marchesi e Martin (1995), por sua vez, discordam do que foi exposto e consideram 

que a expressão “educação inclusiva” pode ser entendida como uma ironia, visto que a 
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maioria da população se enquadra na categoria dos excluídos, afinal a norma é muito estreita. 

Esta, então, não delimitaria nenhuma especificidade de um grupo em relação a outro, nem 

colaboraria com a discussão sobre que práticas adotar para os diferentes grupos, o que 

acarreta uma certa inutilidade desta classificação. 

Por meio do exposto, viu-se como o conceito de deficiência foi social e historicamente 

construído a partir dos interesses, valores e informações de cada época. Perguntamo-nos, 

então, quais são os sentidos da deficiência construídos na atualidade e como os pesquisadores 

têm trabalhado para reconhecê-los?  
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4 AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
“Igualdade diz respeito aos direitos humanos e não às características das pessoas.” 

Rosita Edler Carvalho 
 

A inclusão escolar de pessoas com deficiência é uma preocupação quem começou a 

ser enfatizada apenas nas últimas décadas, mas um número cada vez maior de pesquisadores 

têm se interessado pelo tema. No entanto, a grande maioria deles aborda apenas as técnicas 

pedagógicas, as opiniões e dificuldades enfrentadas, principalmente pela ótica dos 

professores. As políticas públicas, legislação e estatísticas a respeito da inclusão ou ainda as 

concepções sobre a pessoa com deficiência ainda constituem temas negligenciados neste 

contexto. 

 Em pesquisa realizada entre as teses e dissertações referentes à pessoa com 

deficiência, publicadas desde a década de 90 até 2006 no portal da CAPES, encontrou-se 

entre os níveis de mestrado e doutorado, um total de 153 trabalhos sobre o tema. Foram então 

analisados um total de 31 trabalhos selecionados segundo sua proximidade com a presente 

pesquisa. Nestes, foram observados os seguintes tópicos: área de pesquisa, métodos de coleta 

utilizados, sujeitos ou fontes (incluindo revistas, jornais, tetos científicos e documentos) e o 

recorte dos assuntos abordados. Vale salientar que alguns dos trabalhos selecionados não 

deixam claros todos esses tópicos e muitos outros utilizam mais de um método ou sujeitos. 

Portanto, a soma de trabalhos computados não corresponde ao total de trabalhos avaliados, 

como se pode ver na Tabela 2 abaixo: 

 
TABELA 2: Classificação das teses e dissertações encontradas no portal da CAPES em 
função da área, método, sujeitos e assuntos/recortes. 
TIPOS DE 

TRABALHO ÁREA MÉTODOS 
SUJEITOS / 

FONTES 
ASSUNTOS/ 
RECORTES 

Psicologia 06 Questionário 05 Professores 20 
Pessoa com 
deficiência 

03 

Jornalismo 02 Observação 06 Alunos 04 
Concep. de 
inclusão 

19 

Educação 18 Entrevista 10 Família 02 RS. 02 
Outros 05 Teatro 01 Profissionais 01 Professores 08 

 
Teses e 
Dissertações 

 
Total : 31  

    Doc./ bib. 05 Outros 06 

 

Na tabela acima, vê-se que a maioria destes trabalhos são provenientes da área de 

Educação e quase metade deles utilizam a entrevista, isolada ou associada a outro método, 

como instrumento de coleta. Os professores são os sujeitos mais abordados nos estudos, 

seguidos, em muito menor proporção, de estudos documentais, e trabalhos com alunos, 



 44 

famílias e demais profissionais. No que se refere aos assuntos pesquisados, é importante fazer 

uma explicação mais detalhada para tornar claros os dados da tabela.  

Dentre os 31 trabalhos, a grande maioria (19) aborda o processo de inclusão, 

destacando-se as concepções e opiniões, principalmente dos professores, sobre o processo em 

si (12).  No que se refere ao tema professores, foram encontrados 8 trabalhos com outros 

vieses: as repercussões da inclusão na identidade do professor (2), a formação profissional (1), 

a relação deles com a família (1) e a visão deles sobre as políticas públicas (1). Vê-se, ainda, 

um trabalho sobre a concepção de diferença e 2 de deficiência. Finalmente, também foram 

encontrados 06 trabalhos com diversos recortes: interações com os alunos com deficiência (1), 

análises de publicações sobre a “pessoa com necessidades educacionais especiais” (3), 

políticas educacionais voltadas ao portador de deficiência (1) e análise institucional sobre a 

rede de educação (1). Estes trabalhos serão agrupados com os estudos de 24 artigos 

publicados na última década e indexados na base de dados do Scielo e da CAPES e serão 

referidos e analisados em seguida. 

O foco dos estudos tem sido uma análise do processo de inclusão em si, 

principalmente pela ótica dos professores (CAMELO, 1999; ANGELOTTI, 2004; 

BERNARDES, 2003; SANT’ANA, 2003, entre outros). São escassos aqueles que buscam 

saber a opinião dos alunos e familiares (TONINI, 2001; BERNARDI, 2004; BALEOTTI, 

2001; LIMA, 2003). É interessante notar que a maior parte dos trabalhos a respeito da visão 

dos professores e pais sobre a inclusão é extremamente semelhante, tanto em relação aos 

objetivos e aos métodos, quanto aos resultados. É uma unanimidade se construir uma lista 

comum de problemas e dificuldades encontrados por professores e pais diante da inclusão: 

falta de capacitação e informação dos professores, dificuldades técnicas, infra-estrutura, 

materiais e barreiras arquitetônicas, a não aceitação pelos colegas, discriminação e 

preconceito, relação família-escola, pouca informação dos pais e críticas às condições de 

ensino de forma geral. Jusevicius (2002) parece focalizar, além da lista de dificuldades, os 

aspectos positivos da inclusão para os professores: a boa socialização dos alunos e a 

oportunidade dos demais alunos trabalharem seus preconceitos. 

Uma grande parte das pesquisas (SANT’ANA, 2003; CAMELO, 1999; BERNARDI, 

2004; MOREJÓN, 2001, entre outros) também oferece recomendações: instrumentalizar as 

escolas, derrubar as barreiras arquitetônicas, diminuir o número de alunos por sala, mais 

investimento na formação inicial e continuada de professores, necessidade de uma equipe 

técnica especializada para orientar o cotidiano dos professores, além daquelas que apontam 

para soluções mais gerais como reestruturação do ensino como um todo, a construção de 
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novos paradigmas, concepções e valores e a quebra de preconceitos. Pouquíssimos trabalhos 

se diferenciam enfaticamente desses resultados. Vale destacar que, de forma geral, as 

pesquisas evidenciam que as pessoas envolvidas no processo de inclusão concordam com seus 

princípios, mas discordam de como esta vem sendo implementada. Apenas Jusevicius (2002) 

aponta, dentre seus resultados, uma não aceitação da inclusão por alguns professores, os quais 

propõem a segregação dos alunos com deficiência como solução. 

O Trabalho de Baleotti (2001) destaca a opinião do aluno com deficiência sobre a 

inclusão, o qual aponta como único problema as barreiras arquitetônicas e destaca a relação 

com os colegas como ponto positivo. A pesquisa de Tonini (2001) corrobora com estes dados, 

concluindo que os alunos incluídos não são rejeitados pelos demais. Já Batista e Enumo 

(2004) contrapõem-se a este resultado, quando, após estudar por meio de vídeo-gravação o 

nível de aceitação e rejeição do aluno com deficiência pelos demais, conclui que eles são 

menos aceitos e mais rejeitados. O autor justifica esta rejeição, considerando-a natural dos 

processos de interação grupal e de identidade e acaba considerando, sem demonstrar 

evidências claras para isso, que os alunos com deficiência se sentem incluídos física, mas não 

emocionalmente. 

Um aspecto importante a salientar é que diante de tantos trabalhos que dentre as 

recomendações apontam a necessidade de mudanças de paradigmas e concepções, tão pouco 

se pesquise sobre as origens destes paradigmas e concepções, abordando os dispositivos 

comunicativos que os alimentam. É o que fazem alguns poucos autores (NASCIMENTO, 

2001; CRESPO, 2000; SASSAKI,1997 e MACHADO, 2004) ao pesquisarem o tratamento 

dado à pessoa com deficiência na mídia impressa. Os dois primeiros destacam que há uma 

abordagem preconceituosa do tema, desconsiderado o caráter de cidadania e apontam a não 

veiculação da voz dos movimentos políticos destinados à causa. Já Sassaki (1997), apesar de 

considerar que a mídia utiliza termos inadequados e provoca distorções como associar a 

deficiência à incompetência e incapacidade, avalia a mídia como uma importante aliada na 

luta pela inclusão, a partir da qual já se obteve grandes conquistas. Machado (2004) parece 

concordar com esta visão ambígua da mídia ao considerar que nesta coexistem diferentes 

pontos de vista, o que possibilitaria reflexões e posicionamentos diversos por parte do leitor. 

Estes trabalhos tornam-se interessantes na medida em que se considera alguns dispositivos 

comunicativos como fontes de informações que alimentam as RS, além de mostrar que estes 

não são homogêneos e implicam uma participação ativa do sujeito, ao exigir que este 

selecione conteúdos e os integre ao seu sistema de informações já enraizadas.  
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Ainda considerando algumas fontes de informações e sentidos sobre a pessoa com 

deficiência, diversos autores (GODOY, 2000; SANTIAGO, 2003; QUINTÃO, 2005; 

MARQUES, 1998) estudaram as recomendações, normas oficiais, políticas públicas e suas 

conseqüências.  Maciel (2000) reflete sobre a dificuldade de acesso das pessoas com 

deficiência aos seus direitos garantidos por lei. No mesmo caminho, Quintão (2005) aborda os 

dispositivos sociais que engendram o imperativo da inclusão (leis e políticas públicas) e 

aponta para a necessidade de revisão de alguns conceitos sociais e de práticas que deveriam 

ser inclusivas, mas se mostram excludentes, a exemplo da utilização da imagem da pessoa 

com deficiência como forma de marketing e estatísticas. Já Marques (1998) parte de 

referências foucaultianas, para refletir as implicações políticas da institucionalização da 

deficiência e conclui que a concepção moderna de deficiência nas sociedades capitalistas - 

onde o corpo adquire sua importância como ferramenta de trabalho - é ligada à 

improdutividade e incapacidade e as instituições de assistência propagam esta visão ao 

delimitarem a normalidade e promoverem a exclusão dos indesejáveis.  

Uma outra fonte de sentidos que fomentam a construção das RSs sobre a pessoa com 

deficiência é a ciência. Sobre este assunto, Silva (2002) conclui que o aluno com deficiência é 

uma preocupação crescente no meio científico, pois há um número cada vez mais freqüente de 

publicações sobre o tema em periódicos de educação e educação física. Já Chacon (2001) e 

Santiago (2003) problematizaram a formação dos professores. O primeiro, ao analisar as 

grades curriculares de cursos de pedagogia e psicologia, constatou apenas 13 cursos com 

alterações recomendadas pelo MEC, como a introdução de uma disciplina com ementa 

voltada para educação especial. Já Santiago aponta para a necessidade de repensar a formação 

e capacitação docente, além da estrutura educacional como um todo.  

Diante dos trabalhos descritos acima, percebe-se que há uma certa omissão dos 

pesquisadores no que se refere aos sentidos atribuídos à pessoa com deficiência e pouco se 

discute como o aluno com deficiência tem sido visto nesta nova conjuntura social. Fala-se na 

necessidade de mudança, mas não se pesquisa se alguma mudança vem ocorrendo na forma 

de compreender estas pessoas.  Poucas autoras (VIZIM, 1997; CAVALCANTE, 2004; 

LOPES, 2005) focalizam a inclusão por esta óptica e pesquisam as concepções de professores 

sobre a deficiência e não apenas sobre  a inclusão. 

Vizim (1997) e Lopes (2005) trabalham com a teoria das RS e investigam as 

implicações da representação da deficiência compartilhada pelos professores nas práticas 

educativas, mas chegam a conclusões diferentes. A primeira considera que a associação com 

doença, anormalidade e desvio relegam o aluno com deficiência a uma posição de 
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inferioridade, desvalorização e descrédito em relação aos demais. Cavalcante (2004) concorda 

com esta idéia e acrescenta que o conceito de deficiência se constitui num preconceito que 

dificulta e até mesmo inviabiliza o processo de inclusão escolar.  Já Lopes (2005) encontrou 

duas formas distintas de pensar a deficiência, as quais se relacionam com a forma de exercer a 

inclusão: uma delas é semelhante à descrita acima, mas a outra se baseia na afirmação das 

possibilidades dos alunos e na sua aceitação.   

Vale salientar que, apesar desta ser uma questão tão relevante, não foi encontrado 

nenhum trabalho que trouxesse a concepção dos educandos a respeito do aluno com 

deficiência. Cabe, então estudar melhor este tema. Parece que se está insistindo no mesmo 

ponto, buscando entender o processo de inclusão em si, mas não o que está subjacente a ele. 

Já se sabe o que os professores pensam sobre a proposta inclusiva, mas ainda é preciso 

entender o que eles pensam sobre aqueles alunos incluídos e como se sentem diante deles. 

O imperativo da inclusão exige a participação das pessoas com deficiência na 

sociedade, implicando uma convivência forçada com esta forma de alteridade. É, então, 

imprescindível pensar como, a partir deste imperativo representado por leis e políticas 

públicas, as pessoas estão se posicionando diante desta alteridade e se relacionando com ela. 

Os trabalhos encontrados parecem evidenciar que as práticas voltadas a estas pessoas estão 

mudando forçosamente. No entanto, as representações parecem não estar acompanhando tais 

mudanças. Talvez seja este descompasso, entre as representações daqueles que deveriam ser 

agentes diretos da inclusão e a exigência de novas práticas, a causa de tanto desconforto. Fica, 

então, evidente a importância da pesquisa em questão, a qual se propõe a responder uma 

questão que ainda permanece pouco estudada, a saber: quais são as RS dos professores e 

alunos de turmas com propostas inclusivas a respeito do aluno com deficiência? É importante 

esclarecer, neste momento, os objetivos do presente trabalho. 
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5 OBJETIVOS 
“Pesquisar é, na sua acepção mais simples, responder a uma pergunta, cuja 

formulação pode ser mais ou menos ambiciosa.” 

Celso Pereira de Sá 

5.1 Objetivo geral 

 O objetivo deste estudo é compreender quais são as representações sociais da pessoa 

com deficiência (na imagem do aluno ou colega) construídas por alunos e professores de 

turmas regulares que tenham crianças com deficiência dentre seus alunos. Tal objetivo 

implica a compreensão de como estas representações são construídas e como elas interferem 

na construção social da realidade, repercutindo nas relações com alteridade. 

 

5.2 Objetivos específicos 

a) Mapear quais são as representações sociais, compartilhadas por professores de escolas 

regulares com propostas inclusivas, a respeito do aluno com deficiência?  

b) Mapear quais são as representações sociais a respeito do mesmo objeto para as crianças 

matriculadas em escolas regulares com propostas inclusivas?  

c) Compreender como estas representações são construídas ou modificadas neste contexto de 

importantes mudanças sociais frente ao objeto? 

 Pretende-se atingir os objetivos acima por meio de uma abordagem complexa e 

plurimetodológica do fenômeno, cujos procedimentos encontram-se descritos a seguir. 
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6 DICUTINDO O MÉTODO 
 “Nós devemos adaptar nossos métodos o máximo que podemos para alcançar o 

objeto e não definir o objeto a partir das condições do método.” 

Gordon Allport 

 

A questão que nos colocamos neste ponto é: como estudar as Representações Sociais 

sem perder de vista o caráter de complexidade que lhes é inerente e ainda mantermo-nos 

atentos ao compromisso ético do cuidado com o outro? 

A pesquisa é uma atividade dialética, na qual duas ou mais pessoas se relacionam, e 

toda e qualquer relação humana pode acarretar conseqüências inesperadas, positivas ou 

negativas. Sendo assim, faz-se necessário um nível razoável de planejamento e de 

regulamentação da relação pesquisador-participante para que se possa prever e minimizar o 

máximo possível o surgimento de quaisquer conseqüências adversas para as pessoas 

envolvidas no processo de pesquisa. 

No que se refere ao planejamento da coleta de dados, a preocupação de interferir o 

mínimo possível na rotina dos participantes e de utilizar técnicas de coleta reconhecidamente 

eficazes e pouco invasivas se fez presente em cada decisão tomada. Cabe salientar que 

trabalhar com crianças em situação escolar é um ponto chave do projeto e consiste numa das 

maiores contribuições que este pode oferecer à área estudada. Isto se deve à escassez de 

trabalhos que abordem este grupo social, apesar dele ser protagonista do processo inclusivo e 

sofrer diretamente as conseqüências advindas da forma como este vem se dando. Além disso, 

no meio científico, as crianças ainda constituem um grupo falado e pensado quase 

exclusivamente por meio de referenciais adultos, desta forma, é importante pensar na 

relevância de se ouvir as próprias crianças, buscando entendê-las a partir de referencial delas 

mesmas.  É por esta razão que, apesar deste ser um grupo considerado vulnerável, ele foi 

abordado na presente pesquisa. 

A inclusão de crianças como sujeitos da pesquisa foi um ponto que tornou ainda maior 

o cuidado ético com a minimização de riscos e o respeito aos direitos dos participantes. 

Dentre estes a garantia da preservação da identidade (por meio da afirmação de que jamais 

serão publicados ou apresentados os nomes da instituição e dos participantes) e o respeito à 

voluntariedade, ou seja, mesmo as crianças cujos pais consentiram suas participações foram 

respeitadas em sua vontade de colaborar e todos os sujeitos tiveram o direito de suspender sua 

participação ou fazer restrições a esta a qualquer momento da pesquisa. Além disso, a 

pesquisadora se comprometeu a estar sempre disponível para esclarecer quaisquer dúvidas 
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sobre o trabalho e, posteriormente a sua conclusão, discutir e apresentar aos participantes os 

resultados do estudo em linguagem acessível, o que poderá ser revertido em benefícios no 

cotidiano escolar.  

Estes aspectos foram regulamentados pelos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexos A, B, C), os quais foram assinados por todos os participantes ou 

responsáveis, a fim de garantir a ciência  destes sobre os objetivos e finalidades do trabalho, 

além dos procedimentos adotados, os riscos e os benefícios envolvidos na colaboração. Tendo 

em mente estes cuidados éticos, cabe agora refletir a respeito dos métodos a serem utilizados 

na mesma.  

A revisão da literatura sobre este tema evidencia que a grande maioria dos estudos 

utiliza-se da entrevista, muitas vezes isoladamente, como forma de apreensão do fenômeno. 

Considerando esta prevalência de estudos baseados na análise de produções verbais, Abric 

(2003) questiona se as pessoas realmente dizem aquilo que elas pensam e propõe que, para 

alguns objetos e contextos específicos existiria uma Zona Muda na RS. Esta consistiria em um 

subconjunto de cognições ou crenças que, apesar de disponíveis, não são expressos pelos 

sujeitos a partir dos métodos clássicos de coleta devido à pressão social e a valores morais do 

grupo. Jodelet (2005) vai ainda mais longe ao considerar que há elementos na representação 

que nem chegam a ser racionalizados, mas que de alguma forma estão presentes orientando 

comportamentos. Em seu estudo sobre a loucura, a crença na contaminação corresponde a um 

destes elementos de caráter mágico, que estariam por trás do hábito e dos costumes 

dominados pelo medo e sem correspondente verbal ou mesmo mentalizado.     

 Abric (2003) propõe, então, algumas técnicas de coleta para a estimular a verbalização 

dos elementos de caráter contra-normativo correspondentes à zona muda da representação, no 

entanto, acredita-se que elementos como os encontrados por Jodelet (2005) apenas se tornam 

passíveis de ser apreendidos por meio de um estudo plurimetodológico. Muitas vezes, o 

discurso direto omite aquilo que a expressão corporal revela, a qual pode omitir algo que as 

práticas cotidianas e as relações interpessoais revelam, ou que os documentos e estatísticas 

demonstram. 

  O objeto desta pesquisa é um fenômeno de difícil abordagem, norteado por 

imperativos valorativos e circundado pelo preconceito. Além disso, é um objeto situado num 

contexto polêmico que afeta diretamente a identidade dos envolvidos, posto que a construção 

da representação de um grupo sobre outro se faz num processo relacional e possui 

repercussões identitárias. Há, portanto, a necessidade de buscar estratégias metodológicas 

criativas e diversas, para que não se perca a complexidade e a multidimensionalidade do tema.  
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 Desta forma, utilizou-se, neste estudo, uma variedade de técnicas (questionário, grupo 

focal, entrevistas, desenhos, construção coletiva de estórias, classificações de palavras), 

visando que as informações provenientes delas, quando cruzadas, abranjam uma generalidade 

de aspectos envolvidos nas representações em questão. Esta estratégia, denominada 

triangulação metodológica, visa transpor os limites de cada técnica e gerar uma pesquisa com 

maior rigor e validade. Além disso, esta combinação pode ampliar o potencial explicativo do 

estudo através de uma apreensão mais dinâmica do fenômeno. 

 Este trabalho foi dividido, então, em dois estudos, o primeiro teve como participantes os 

professores e o segundo, os alunos. Ambos foram realizados em duas etapas, nas quais fomos 

afunilando as questões a serem respondidas. No que se refere aos professores, a pesquisa foi 

realizada em diversas escolas. Já quanto aos alunos, o estudo focalizou o universo de uma 

única instituição a fim de aprofundar como se dão os processos de construção das 

representações naquela realidade. Partimos, então, de estudos que, apesar de qualitativos, num 

primeiro momento envolveram uma quantidade maior de participantes a fim de mapearmos os 

conteúdos da representação, abrangendo os conceitos e sentidos articulados em torno dela. 

Numa segunda fase, com menos participantes, buscamos, além de aprofundar os conteúdos, 

compreender como os sentidos são negociados pelos grupos e como as representações atuam 

na constituição das relações com a alteridade. É mister salientar que ambas as fases de cada 

estudo encontram-se inter-relacionadas, assim, a descrição dos objetivos de cada uma se trata 

de foco e não de exclusividade. Abordaremos inicialmente cada uma das etapas do estudo 

referente aos professores e, posteriormente descreveremos o estudo relativo aos alunos.  
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7 ESTUDO 1: PROFESSORES – MÉTODO 
“...representar implica sempre em um sujeito e um objeto 

intrinsecamente ligados.”   
Fátima Santos 

7.1 Participantes  

7.1.1 Fase 1  

Participaram da coleta, 60 professores de ensino fundamental provenientes de 8 

escolas públicas (municipais ou estaduais) da cidade do Recife. Todas as escolas obedeciam 

ao critério de possuírem alunos com deficiência dentre suas turmas regulares e foram 

escolhidas aleatoriamente, mediante autorização da direção, expressa em carta de anuência 

(anexos D e E). Abordamos todos os professores de ensino fundamental presentes no 

momento da coleta, no entanto participaram apenas aqueles que desejaram e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (anexo A). 

A maioria dos participantes ensina ou já ensinou alunos com deficiência, 58,33% deles 

possuíam alguma experiência com a inserção destes alunos em suas turmas no ensino regular 

e 5% deles já ensinaram em turmas ou escolas especiais. Os demais (35%) jamais lecionaram 

qualquer aluno com deficiência. A maioria (58,33%) dos professores lecionava no ensino 

fundamental 2, que compreende da quinta à oitava série, enquanto 36,67% deles ensinavam o 

fundamental 1, que vai da alfabetização até a quarta série e apenas um participante ensinava 

no fundamental 1 e 2.  

 No que se refere à idade dos participantes, a maioria (63,33%) possuía entre 31 e 50 

anos, 21,67% deles tinham menos de 30 anos, e apenas 11,67% possuíam entre 51 e 70 anos. 

O tempo de experiência na área de educação é bastante variado de modo que 21,67% 

ensinavam a menos de 5 anos, 33,33% deles trabalhavam com educação há mais tempo, entre 

6 e 15 anos, e a maioria deles (43,33%) tinha a experiência entre 16 e 30 anos. No que diz 

respeito ao tempo de trabalho especificamente com educação pública, estes números são um 

pouco menores: 33,33% dos professores trabalhavam há menos de 5 anos, 31,67% entre 6 e 

15 anos e 35% a mais de 16 anos. 

 Em se tratando da formação profissional dos professores participantes, 5% deles 

possuíam apenas o curso de magistério, 3,33% possuíam o magistério e também um curso 

superior e os demais possuíam apenas nível superior. A maioria destes (66,66%) fez algum 

curso na área de humanas, sendo que 28,33% cursaram especificamente pedagogia, 13,33% se 

formaram na área de ciências biológicas e 5% em ciências exatas. Quase metade dos 

participantes 43,33% nunca fez qualquer pós-graduação, enquanto 48,33% deles possuíam 
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algum curso de pós-graduação sem relação com educação especial e apenas 8,33% fizeram 

alguma pós-graduação relacionada à educação especial. 

 

7.1.2  Fase 2 

 Participaram desta fase um total de 11 professoras, todas do sexo feminino, três delas 

ensinam no colégio escolhido para a abordagem dos alunos, sete delas ensinam numa 

instituição de educação infantil da prefeitura do Recife e a última é professora itinerante da 

mesma prefeitura. No entanto, todas elas possuem experiência no ensino fundamental, posto 

que todas lecionam atualmente ou já lecionaram em turmas de fundamental 1, sendo este o 

critério de escolha das participantes.   

 Quanto à experiência com educação de crianças com deficiência, 8 delas já ensinaram 

estes alunos em turmas regulares e as 3 demais, apesar de trabalharem em escolas que 

recebem estas crianças, jamais as lecionaram. No que se refere à formação profissional das 

participantes, nove delas possuem o curso de pedagogia, uma fez licenciatura em ciências 

biológicas e a itinerante é fonoaudióloga. Destas, sete possuem diferentes pós-graduações, 

sendo duas delas em psicopedagogia e a itinerante em educação especial. A professora 

itinerante participou apenas de um pequeno momento da coleta e de forma bastante restrita, e 

por ter uma formação e atuação diferenciada das demais, teve suas falas desconsideradas na 

análise dos dados.  

 O objetivo inicial da pesquisa era abordar apenas professoras do colégio escolhido 

para participar integralmente da pesquisa. No entanto, acabamos ampliando o critério para 

qualquer professor que possua experiência no ensino fundamental 1 em escolas públicas, 

devido as dificuldades encontradas no campo, a exemplo de uma greve que durou 3 meses, de 

uma série de encontros desmarcados na última hora e da falta de disponibilidade dos 

professores para participar da pesquisa. Desta forma, buscou-se profissionais de outra 

instituição, a qual não se encontrava em greve no momento e cujos profissionais 

demonstraram grande disponibilidade de participar. 

 

7.2  Instrumentos de coleta  

7.2.1  Fase 1: Associação livre 

Na primeira fase utilizou-se um questionário (anexo F) de fácil e rápido 

preenchimento, o qual era composto de duas partes: uma de caracterização dos participantes/ 

vida profissional (sexo, idade, formação, tempo de experiência) e um questionário utilizando a 
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técnica de Evocação Hierárquica (ABRIC, 2003). Esta técnica de coleta consiste em 

inicialmente solicitar ao participante que ele escreva as primeiras palavras ou expressões que 

lhes vierem à mente a respeito de alguns estímulos, ou palavras indutoras (neste caso: aluno, 

aluno com deficiência, relação professor-aluno, relação professor-aluno com deficiência, 

inclusão e exclusão, propostos nesta ordem). Após isto, solicita-se que o participante 

hierarquize sua própria produção em função da importância das palavras. Desta forma, o 

questionário continha as palavras indutoras e as orientações de como respondê-lo. 

A técnica de Associação Livre foi adotada por permitir um rápido e fácil contato com 

o universo semântico do objeto estudado e possibilitar a apreensão de elementos que seriam 

mascarados em produções discursivas menos espontâneas e mais racionalizadas (ABRIC, 

2000). Por meio de uma técnica de fácil e rápida aplicação, tem-se um mapeamento dos 

conteúdos da representação com suas hierarquizações a ser analisado com base na teoria 

estrutural de Abric (2000). 

 

7.2.2 Fase 2: Entrevistas e grupo focal 

Na segunda fase, utilizou-se um questionário de caracterização dos participantes 

(anexo G), um roteiro para orientar as entrevistas e o grupo focal (anexo H) e um material 

construído para a realização de uma atividade prática de categorização de palavras. 

O questionário de caracterização era semelhante ao utilizado na fase 1 e continha 

tópicos como: sexo, idade, formação, tempo de experiência, experiência com aluno com 

deficiência. 

O roteiro para o grupo e entrevistas foi construído a partir dos resultados obtidos na 

fase anterior em formato de tópicos que se resumiam em três eixos temáticos: quem é o aluno 

com deficiência; o binômio inclusão/exclusão; relato de experiências pessoais. 

Já o material para a atividade de categorização era composto de tarjetas, ou recortes de 

papel, contendo, cada uma, uma palavra selecionadas dentre as respostas mais freqüentes na 

associação livre realizada na primeira fase: amizade, respeito, compreensão, compromisso, 

aprender, conhecimento, troca, interação, dificuldade, desafio, paciência, necessidade, 

respeito, atenção, amor, aprender. Além destas palavras, constavam as categorias, ou 

estímulos utilizados na fase 1. Para simplificar o trabalho, reduziu-se as quatro categorias em 

duas: aluno com deficiência/relação professor-aluno com deficiência; aluno/relação professor-

aluno. 

A escolha da técnica de grupo focal se justifica por sua função, qual seja, estimular os 

participantes a falar e reagir sobre a fala dos outros. O grupo focal constitui um exemplo da 
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unidade social em operação, posto que os sentidos emergentes são influenciados pelo grupo 

na medida em que é construído um destino comum ao se falar em “nós”. Desta forma, o grupo 

torna-se mais passível de gerar emoções e possibilita reflexões a respeito de novas idéias e 

comentários sobre experiências pessoais e alheias. É gerado, então, um ambiente mais 

próximo do cotidiano, no qual as pessoas consideram as opiniões das outras na formulação de 

suas respostas (GASKELL, 2003).   

Levando-se em consideração os objetivos do presente trabalho, tornam-se óbvias as 

vantagens da utilização desta técnica. As representações sociais são teorias construídas 

coletivamente a partir da comunicação social e este trabalho tem, entre outros, o objetivo de 

compreender o processo de construção da representação da alteridade. Sendo assim, foi muito 

interessante provocar uma discussão coletiva e observar como os sentidos eram negociados e 

como o grupo se mobilizava formando um “nós” para discutir “os outros”, por meio de 

quadros de preocupações e interesses comuns. Nada mais adequado que estudar um construto 

coletivo em coletividade.   

  

7.3 Procedimentos de coleta  

7.3.1 Fase 1: Associação livre 

Os primeiros contatos com as escolas participantes da pesquisa consistiram na 

apresentação do estudo às diretorias das instituições a fim de obter a permissão para a 

abordagem dos professores, a qual só foi realizada mediante a assinatura da carta de anuência 

(anexos D).  Os diretores se mostraram receptivos à pesquisa, mas pouco disponíveis para 

ajudar no processo, oferecendo somente a autorização. Após esta concessão, demos início aos 

contatos com os professores, os quais foram abordados em seus momentos de intervalo ou 

recreio, mais comumente na sala dos professores, e informados sobre o tema da pesquisa, com 

cuidado acerca da explanação dos detalhes da mesma, a fim de reduzir quaisquer possíveis 

influências nas respostas posteriores.  Neste contato foi lido e assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo A) a fim de garantir a formalização dos acordos 

entre participantes e pesquisadora. Os professores expressaram pouca disponibilidade em 

participar e uma certa desconfiança a respeito dos objetivos da pesquisa. Em cada escola 

visitada cerca de metade deles aceitava responder os questionários, no entanto alguns poucos 

se mostravam interessados pelo tema e se antecipavam em acrescentar informações e discutir 

opiniões, inclusive em conjunto. 
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Estes primeiros contatos tiveram como principal função garantir os direitos dos 

participantes e responsáveis de saberem o que seria feito em função da pesquisa, além de 

possibilitar que estes impusessem quaisquer limites às suas participações assim que 

desejassem. No entanto, esta etapa já configurou um importante momento de coleta por meio 

de conversas informais e de observações não sistemáticas do ambiente, tanto em seus aspetos 

físicos, quanto sociais. Estes conteúdos foram levados em consideração na interpretação dos 

dados coletados posteriormente. Além da aceitação da diretoria das escolas e dos 

participantes, a pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal de Pernambuco (ANEXO K).  

Após a aceitação dos professores, foram aplicados os questionários descritos na seção 

anterior. Os participantes eram orientados a escrever as primeiras palavras que lhes viessem a 

mente espontaneamente e depois anotarem o número 1 e 2 ao lado daquelas que eles 

julgassem a primeira e a segunda mais importantes. Os instrumentos foram aplicados na sua 

maioria de forma individual, no entanto, em alguns casos aplicou-se coletivamente, com 

alguns professores que se encontravam na sala ao mesmo tempo. Neste caso, as instruções 

foram oferecidas coletivamente para grupos de cerca de quatro professores e era solicitado 

que estes respondessem cada um seu instrumento, sem discutir com os colegas, ou observar as 

respostas deles. O ambiente de aplicação do instrumento variava em função da escola. 

Comumente a coleta era realizada na sala dos professores, onde geralmente se encontravam 

vários deles, no horário de recreio, antes ou após as aulas. Em outros casos a coleta foi 

realizada no pátio das escolas. 

 

7.3.2 Fase 2: Entrevistas e grupo focal 

 No que se refere ao contato com os participantes da segunda fase da pesquisa, 

inicialmente conversei com as professoras da escola que tinha em suas turmas ao menos dois 

alunos com deficiência para explicar a pesquisa integralmente, seus objetivos e 

procedimentos. Uma escola estadual foi escolhida para participar da realização integral da 

pesquisa na medida em que os professores desta se mostraram disponíveis. Após aceitação 

dos professores buscou-se a autorização da direção, por meio de carta de anuência (anexo E), 

para a realização da segunda fase da pesquisa. 

A proposta inicial do trabalho seria realizar um grupo focal com alguns (entre 4 e 6) 

dos professores do ensino fundamental da escola abordada. Este grupo foi marcado e 

desmarcado algumas vezes e, finalmente, fui informada pela coordenação da escola que seria 

impossível juntar esse número de professores ao mesmo tempo. Assim, combinou-se de 
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realizar três entrevistas em dupla, seguindo o mesmo roteiro do grupo focal. Uma das duplas 

compareceu como marcado previamente e foi realizada a entrevista. Da dupla seguinte, 

apenas uma professora compareceu e acabou-se realizando uma entrevista individual. Já a 

terceira dupla desmarcou o encontro, até que se iniciou uma grande greve em toda a rede 

pública de educação básica e, assim, esta entrevista não foi realizada.   

 Devido à imprevisão de retorno às aulas na escola previamente selecionada, assim que 

algumas instituições municipais retomaram suas atividades, buscou-se um outro lugar para a 

realização do grupo e encontrou-se uma grande disponibilidade por parte da direção e de 

professores de uma instituição municipal de educação infantil. Desta forma, o grupo focal 

acabou acontecendo nesta instituição, com todas as professoras que ensinavam ou já haviam 

ensinado na educação fundamental I em outras instituições públicas, o que consistiu um total 

de oito participantes. A proposta seria, então, descartar as entrevistas e considerar como 

objeto de análise apenas o material do grupo. No entanto, ao observar os dados coletados 

percebeu-se uma grande afinidade no conteúdo e uma complementaridade entre as três formas 

de coleta, as quais se consideradas em conjunto só tinham a somar. Desta forma, optou-se por 

considerar os dados gerados nos três momentos de coleta. 

 Nos três casos, as professoras foram convidadas a participar de um “grupo de 

discussão” sobre a inserção de alunos com deficiência no ensino regular, o qual teria como 

objetivo conhecer as vivências e opiniões delas a respeito do tema. Os três momentos foram 

realizados na sala dos professores das referidas instituições. Tanto o grupo, quanto as 

entrevistas foram realizadas com a participação da entrevistadora/facilitadora e uma 

observadora. A observadora não participou ativamente, apenas filmou em silêncio o que 

acontecia na sala. Já a entrevistadora participava ativamente, fazendo perguntas, propondo 

atividades, provocando o debate e confirmando as respostas dos participantes. Esta possuía 

nas mãos o roteiro descrito na seção “Instrumentos”. 

 Os encontros eram iniciados com perguntas genéricas a respeito do que seria o aluno 

com deficiência, quais as diferenças entre eles e os demais, se existem deficiência mais fáceis 

ou mais difíceis de lidar, entre outras. Em seguida era realizada a atividade de categorização 

das palavras evocadas na fase 1 segundo seus estímulos. Nas entrevistas, esta atividade foi 

realizada em dupla e individualmente, já o grupo foi dividido em dois e a atividade realizada 

por cada grupo de 4 pessoas. As professoras deveriam supor as respostas de todos os 

professores participantes de fase 1 e categorizar as palavras contidas nas tarjetas de papel de 

acordo com o estímulo em que elas teriam sido mais ditas. A atividade proposta tinha a 

intenção de possibilitar uma melhor compreensão dos sentidos em que as palavras evocadas 
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eram pensadas e como estas se relacionavam em entre si, além de ser um meio de instigar e 

dinamizar a discussão no grupo. No entanto, um outro aspecto tornou o procedimento ainda 

mais vantajoso, o distanciamento dos professores de um julgamento moral na medida em que 

elas eram solicitadas a falar em nome do grupo e não em termos de opiniões pessoais. Como 

previsto por Abric (2003) em sua técnica de substituição, enquanto as professoras elencavam 

as palavras e explicavam os porquês delas estarem em determinada categoria, elas podiam dar 

vazão a construções do grupo que, por serem condenáveis do ponto de vista ético ou moral, 

seriam omitidos em outras formas de coleta que implicassem afirmar a opinião pessoal. Falar 

em termos de “os professores pensam...” e não de “eu acho...” gera uma maior liberdade que 

possibilita o acesso a conteúdos da zona muda da representação. 

Após a atividade era discutido o porquê das escolhas realizadas e os sentidos 

atribuídos às palavras evocadas. Posteriormente, discutia-se sobre a inclusão, destacando as 

opiniões pessoais, sobre as condições oferecidas. Neste momento, era mostrado aos 

professores as palavras evocadas mediante os estímulos inclusão e exclusão e era solicitado 

que eles opinassem a respeito e atribuíssem sentidos as mesmas. Finalmente, num último 

momento, discutia-se a respeito das experiências pessoais de cada uma: como foi receber a 

notícia, como é a convivência com o aluno, como tem sido o trabalho delas. As que não 

possuíam a experiência falavam como julgam que se sentiriam se desejam ou não ter um 

aluno com deficiência, entre outros. Somada à atividade desenvolvida, a abordagem dos 

diferentes eixos temáticos na coleta visava proporcionar uma compreensão ampla e complexa 

das idéias, sentimentos e ações emergidas no contato com a alteridade e o acesso ao modo 

como estes conteúdos são construídos coletivamente e atuam no jogo identitário, orientando e 

justificando comportamentos voltados à alteridade no contexto estudado. 

 As entrevistas tiveram uma duração de aproximadamente 30 minutos e o grupo durou 

cerca de duas horas e meia. Isto foi muito mais que o esperado, no entanto, como os 

conteúdos emergentes pareciam extremamente interessantes e como os professores 

demonstravam uma grande vontade de falar sobre o assunto, julgou-se importante prolongar o 

tempo da coleta. As vídeo-gravações tiveram seus áudios literalmente transcritos e algumas 

informações visuais úteis para a análise anotadas, como o comportamento das docentes no 

momento da atividade proposta.   

 
7.4 Procedimentos de análise 

As análises foram iniciadas após cada fase de coleta, posto que os resultados da fase1 

contribuíram para a construção dos procedimentos da fase 2. No entanto, após o final de toda 
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a coleta os dados da primeira fase foram retomados à luz dos conteúdos da segunda etapa. 

Para facilitar a compreensão, os procedimentos de cada etapa encontram-se descritos 

separadamente adiante.  

 
7.4.1 Fase 1: Associações livres 

Os dados obtidos por meio das associações livres dos professores foram transcritos no 

programa do Microsoft Excel e analisados, por meio do software EVOC. Este programa de 

computador analisa as palavras ou expressões evocadas a partir de três indicativos de 

hierarquização: a freqüência (quantas vezes a palavra, ou expressão foi evocada), a ordem de 

evocação, (em que ordem foi dita a expressão) e a ordem de importância atribuída pelos 

professores (a partir da numeração de acordo com o grau de importância atribuída àquela 

expressão). Utilizando estes indicativos, o programa organiza as evocações em uma estrutura 

composta por quatro quadrantes: o primeiro corresponde às palavras mais citadas e as 

primeiras a serem evocadas, ou as consideradas mais importantes; o segundo são palavras 

muito citadas, mas consideradas menos importantes ou citados após muitas outras; o terceiro 

corresponde àquelas palavras pouco citadas, mas consideradas muito importantes ou ditas 

entre as primeiras; e no último quadrante, encontram-se as palavras pouco referidas e pouco 

importantes.  

Esta estrutura foi analisada de forma qualitativa, tomando como base a já referida 

teoria estrutural de Abric (2000). Assim, os elementos do primeiro quadrante podem ser 

considerados nucleares para a representação e os demais periféricos, sendo os do terceiro 

quadrante os elementos contrastantes, ou seja, importantes apenas para algum subgrupo 

dentro da amostra total e os do quarto quadrante consistiriam os últimos elementos periféricos 

da representação, ou seja, os menos importantes. Foram atribuídos sentidos às palavras 

evocadas de modo a estas comporem uma estrutura de pensamento coletivo com uma lógica 

própria, a qual foi confirmada e reajustada mediante os resultados da fase seguinte. Buscou-se 

ainda refletir sobre os porquês da estrutura organizar-se da maneira apresentada. 

 

7.4.2  Fase 2: Entrevistas e grupo focal 

Os grupos focais e as entrevistas dos professores foram transcritos literalmente no 

programa Microsoft Word e trabalhados por meio de análise manual de conteúdo, a qual 

consiste numa categoria de procedimentos explícitos de análise de texto na pesquisa social. A 

análise de conteúdo (AC) “é uma técnica para produzir inferências de um texto focal para o 

seu contexto social de maneira objetivada” (BAUER, 2003, p. 190). Segundo Paisley (1969, 
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citado por BAUER, 2003, p. 192), a AC consiste num “processamento de informação em que 

o conteúdo da comunicação é transformado, através da aplicação objetiva e sistemática de 

regras de categorização”. As unidades de texto são classificadas como exemplos de temas 

predefinidos e a co-ocorrência de palavras é um indicativo de sentidos associados. É mister 

salientar que a AC não se propõe a ser uma leitura “verdadeira” do texto, mas sua validade 

deve ser julgada pela congruência teórica do material pesquisado com os objetivos da 

pesquisa, afinal um mesmo texto pressupõe sempre diferentes leituras.   

Desta forma, num primeiro momento, os textos advindos dos grupos e entrevistas 

foram lidos e relidos e foram criadas algumas categorias que representavam aspectos, ou 

assuntos tratados dentro do grande tema. A cada categoria foi relacionada uma cor e 

procedeu-se uma releitura do texto em que se fazia uma classificação de suas partes, pintando-

o de acordo com a categoria correspondente a cada trecho. Nesta etapa, as categorias foram 

revistas e algumas foram acopladas em uma só, enquanto outras foram divididas. Num 

terceiro momento, o texto foi relido e as categorias confirmadas ou reajustadas e foi feito o 

trabalho de recorte das partes do texto em suas devidas categorias, as quais foram 

posteriormente trabalhadas uma por uma.  

O procedimento seguinte consistia em estudar as construções de cada categoria e 

buscar construir sentidos sobre os trechos recortados, considerando-os não só em relação à 

produção total do grupo, ou das pessoas, como também aos conteúdos advindos da outra fase 

e os referenciais teóricos. Além desta análise semântica das informações estruturais do 

discurso, buscou-se levantar hipóteses a respeito dos porquês deste discurso se estruturar de 

determinada maneira e de como seus conteúdos são construídos e negociados socialmente.   

As anotações referentes às imagens filmadas foram consideradas de forma mais 

sistemática na busca por compreender os comportamentos dos docentes no momento da 

atividade de categorização de palavras e para a visualização das posições em que estas foram 

postas. No entanto, na sua maior parte, as imagens foram consideradas menos 

sistematicamente com vistas a identificar expressões faciais ou corporais reveladoras de 

aspectos importantes, como concordância ou discordância sobre alguma opinião, entusiasmo 

ou desatenção em algum momento, além de facilitarem as transcrições do áudio e a 

identificação dos autores das falas.  

O material coletado por meio dos procedimentos acima descritos constitui, então, um 

rico acervo de histórias, opiniões, críticas, sugestões e sensações que nos possibilitam um 

conhecimento sensível de como estas pessoas têm vivenciado este interessante encontro com 

um outro até então distante e desconhecido. Vamos a ele. 
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8 ESTUDO 1: RESULTADOS  E DISCUSSÕES 
“Como seres humanos, nossa dignidade depende substancialmente da diversidade, da 

alteridade, porque precisamos garantir o caráter subjetivo da nossa individualidade”. 

 Jussara Hoffmann 
 

8.1 Fase 1: Associações livres 

8.1.1 Aluno 

TABELA 3:Aluno na perspectiva dos professores, em função da freqüência e 
ordem média de evocação (N= 60). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 

 Inferior a 2,6 Superior ou igual a 2,6 

>=06 

17- Aprendizagem 
09- Responsabilidade 
08- Trabalho 
08- Escola 
06- Compromisso 
06- Conhecimento 

1,70 
2,22 
1,62 
2,50 
2,00 
2,33 

06- Educação 
06- Alegria 
 

4,00 
3,00 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<06 
>=03 

05- Problema 
05- Limite 
05- Carinho 
04- Compreensão 
04- Interesse 
03- Essencial 

1,40 
2,20 
2,20 
2,25 
2,25 
2,00 

05- Construção 
05- Respeito 
04- Carência 
04- Família 
03- Progresso 
03- Formação 
03- Futuro 
03- Criatividade 
03- Afetividade 
03- Amizade 
03- Experiência 

2,60 
3,00 
2,75 
3,25 
2,67 
3,67 
3,00 
3,67 
4,00 
4,33 
5,00 

Nota: Nº total de evocações = 226; Nº total de palavras diferentes = 108 
 

 Os elementos nucleares desta representação permitem duas interpretações diferentes: 

O aluno é aquele que aprende, ou seja, adquire ou constrói conhecimentos na escola devido 

à responsabilidade e ao compromisso do professor com seu trabalho; ou ainda, o aluno é 

aquele que aprende, ou adquire conhecimentos, na escola por meio de seu próprio trabalho, 

responsabilidade e compromisso. A primeira vista, a segunda hipótese parece mais coerente, 

na medida em não são evocadas referências ao professor. Estes seriam, então, elementos 

prescritivos que, além de definirem o aluno de forma generalista, descrevem aquilo que seria 

o aluno ideal. No entanto, numa segunda fase deste trabalho, foi a primeira interpretação que 

prevaleceu, posto que os professores discutem o aluno como aquele que exige e/ou é fruto de 

seu trabalho, compromisso e responsabilidade.   
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 Aprendizagem (f=17, ome=1,70) foi a palavra mais referida, o que evidencia o quão 

central é este conceito para a construção da representação de aluno, sendo a aprendizagem o 

motor ou o objetivo principal da relação professor-aluno. Além disso, o aluno pode ser 

entendido como fonte de aprendizagem para seu discente, numa relação dialética. O aluno é, 

então, um aprendiz circunscrito a uma situação específica delimitada por um local e uma 

relação, é aquele que aprende na escola (f=8, ome=2,5) e numa relação profissional com o 

professor, uma relação de trabalho (f=8, ome=1,62). É em contato com o trabalho discente 

que a criança torna-se aluno. Neste trabalho, o professor tem o compromisso (f=6, ome=2,00) 

e a responsabilidade (f=9, ome=2,22) sobre o conhecimento (f=6, ome=2,33) docente. 

Já dentre os primeiros elementos periféricos, vê-se uma noção abrangente do que seja 

o trabalho do professor. Além do compromisso com o conhecimento do aluno, o professor 

deve se preocupar com a educação (f=6, ome=3,00) do mesmo. Esta concepção encontra-se 

atrelada a uma outra noção: a educação deve se constituir de momentos em que o aluno deve 

ser alegre (f=6, ome=4,00) e deve sentir prazer em aprender. No entanto, assim como os 

elementos nucleares, educação e alegre podem simbolizar prescrições do aluno ideal, o qual 

deve ter boa educação e ser alegre. Interpretação esta, que encontra maior acordo com os 

elementos do próximo quadrante. 

No terceiro quadrante da estrutura vê-se aquilo que é necessário para uma relação bem 

sucedida entre professor e aluno. Nesta, o aluno é uma figura essencial (f=3, ome=2,00), e é 

necessário que haja uma troca de carinho (f=5, ome=2,20), compreensão (f=4, ome=2,25) e 

interesse (f=4, ome=2,25). Além disso, o educando deve ter limites (f=5, ome=2,2) e é 

função do educador impô-los. Todas estas exigências acabam constituindo um problema 

(f=5, ome=1,40) para o professor e para o aluno, posto que ambos são bastante exigidos no 

contexto educativo.  

Desta forma, a relação educativa em que o professor se preocupa com a ampla 

formação (f=3, ome=3,67) do aluno visando seu progresso (f= 3, ome=2,67) integral para o 

futuro (f=3, ome=3,00), transcende a distância do profissional, e passa a ser uma relação 

pessoal de amizade (f=3, ome=4,33) permeada de afetividade (f=3, ome=4,00).  

A troca de afeto torna-se, então, mais um aspecto definidor da relação professor-aluno, 

principalmente nas escolas públicas em que os alunos são considerados carentes (f=4, 

ome=2,75) tanto em termos materiais, quanto afetivos. Esta carência se deve, entre outras 

coisas, a ausência de família (f=3, ome=5,00), a qual é vista como desestruturada e omissa na 

educação dos filhos. Por esta tamanha complexidade, a relação com os alunos exige, e é uma 

rica fonte de, experiência (f=4, ome=3,25), posto que consiste numa construção (f=5, 



 63 

ome=2,60) diária que demanda muita criatividade (f=3, ome= 3,67) e respeito (f=5, ome= 

3,00) para que seja bem sucedida.   

A representação social de aluno compartilhada pelos professores tem como elementos 

nucleares conteúdos imprescindíveis para que alguém seja classificado como aluno no 

contexto estudado e em muitas épocas e lugares diferentes. O aluno é aquele que aprende, ou 

adquire conhecimentos, por meio do bom trabalho do professor na escola. Já os elementos 

periféricos são mais fluidos e instáveis. Fundamentam-se no contato com o objeto, naquilo 

que é vivenciado pelo grupo em questão e parecem descrever como se dá a relação professor-

aluno e como o professor enxerga seu trabalho. Vê-se, então, concomitantemente um foco no 

conhecimento e na relação profissional e numa educação realizada com alegria e afetividade 

por meio de uma relação compreensiva de amizade, que visa o progresso mais amplo da 

criança, tendo em vista sua formação para o futuro. Esta noção abrangente da educação como 

um espaço de preparação para a vida e para a cidadania, torna-se fundamental nesta 

concepção do aluno. 

Enquanto os elementos nucleares encontram-se ancorados numa concepção mais 

tradicional daquilo que se chama educar e se objetiva na figura do aluno assistindo a aula do 

professor na escola, os elementos periféricos operam uma quebra nesta concepção. Eles se 

ancoram numa idéia de educação influenciada pelo construtivismo e por estudos da psicologia 

que destacam a importância de se trabalhar o desenvolvimento da criança de forma integral, 

dando maior destaque para a afetividade. Estes conteúdos periféricos podem ser indicadores 

de mudanças na representação de aluno, visto que há algum tempo expressões como 

afetividade, construção e amizade não faziam parte do vocabulário corrente dos educadores. 

Ao serem solicitados a falar dos alunos, uma alteridade próxima, os professores a 

definem a partir de si mesmos e acabam discutindo sobre o que é ser professor. É possível 

observar um jogo de papéis no qual cada ator do processo educativo é definido em função de 

sua relação com o outro. A definição de aluno encontra-se, portanto, ancorada na noção do 

que é ser professor, sendo assim, é um conceito relacional. Estamos, então, diante de um 

objeto que tem fortes repercussões na identidade profissional e pessoal daquele que 

representa. Desta forma, pensar o aluno é pensar a relação que se estabelece com ele. O que se 

observa, entretanto, é que pensar diretamente a relação implica enfatizar alguns aspectos que 

são considerados menos importantes quando se pensa o aluno em si, como se pode observar 

adiante. 
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8.1.2 Relação professor-aluno 

TABELA 4: Relação professor-aluno na perspectiva dos professores, 
em função da freqüência e ordem média de evocação (N= 60). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 2,6  Superior ou igual a 2,6 

>=06 

17- Respeito 
16- Amizade 
09- Troca 
07- Interação 
06- Compreensão 

2,06 
2,00 
1,89 
2,57 
1,83 

07- Carinho 
06- Aprendizagem  

2,71 
3,17 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<06 
>03 

05- Conflito 
05- Conhecimento 
05- Dificuldade 
03- Paciência 
03- Harmonia 
03- Limite 
03- Afetividade 
 

1,80 
2,40 
2,40 
1,33 
1,67 
2,00 
2,33 

05- Atenção 
04- Compromisso 
04- Construção 
03- Amor 
03- Conquista 
03- Responsabilidade 

3,40 
3,00 
3,00 
3,67 
3,67 
4,33 

Nota: Nº total de evocações = 223; Nº total de palavras diferentes = 110 
 

No que se refere aos possíveis elementos nucleares da representação, percebe-se 

importantes modificações em comparação com o estímulo aluno. Sentidos que não 

caracterizavam o aluno propriamente dito, mas que se referiam às práticas desenvolvidas na 

relação com ele e que, portanto, eram periféricos,  passaram a ser nucleares diante deste novo 

objeto.  As noções de amizade (f=16, ome=2,00), respeito (f=17, ome=2,05) e compreensão 

(f=6, ome=1,83) tornaram-se nucleares para a representação da relação professor-aluno, Estes 

aspectos adquiriram força maior por serem palavras-chave para a configuração de uma boa 

relação entre os educandos e o educador. É preciso que se construa uma relação de amizade 

em que haja muito respeito e compreensão. 

Os pré-requisitos para esta boa relação podem ser completados pelas outras duas 

palavras que não se fizeram presentes na estrutura referente a aluno e que surgem como 

nucleares para a relação, com altas freqüências de evocação: troca (f=9, ome=1,89) e 

interação (f=7, ome=2,05). Estas duas palavras são fundamentais para configurar a relação, 

posto que conferem a esta uma dimensão dialógica. A relação se dá entre dois ou mais atores 

ativos e construtores, que agem em conjunto, que inter-agem. E ainda, esta interação se dá 

entre atores conhecedores, que ensinam e que aprendem (f=6, ome=3,17) mutuamente e que 

crescem juntos. Desta forma, alguns conteúdos periféricos da representação, carinho (f=7, 

ome=2,71) e aprendizagem (f=6, ome=3,17), surgem como moeda de troca da relação 

descrita nuclearmente.  
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Já no terceiro quadrante, diferentemente dos anteriores, cujos elementos são 

prescritivos de uma boa relação, começam a emergir os sentidos correntes nos discursos entre 

professores e fundamentados nas experiências cotidianas. Assim, vê-se uma relação que é por 

vezes repleta de harmonia (f=3, ome=1,67) e afetividade (f=3, ome=2,33), mas que também 

pode ser fonte de grandes dificuldades (f=5, ome=2,40) e conflitos (f=5, ome=1,80) e que, 

portanto, exige a imposição de limites (f=3, ome=2,00) e muita paciência (f=3, ome=1,33) 

para que haja a circulação do conhecimento (f=5, ome=2,40).  

Os últimos elementos periféricos ainda parecem descrever como essa relação 

paradoxal descrita acima é sentida e vivida pelos professores, caracterizando o que eles 

cobram de si mesmos. Uma relação difícil que exige muita atenção (f=5, ome=3,40), 

compromisso (f=4, ome=3,00), amor (f=3, ome=3,67) e responsabilidade (f=3, ome=4,33) 

deles e que é vivida como uma construção (f=4, ome=3,00) e uma conquista (f=3, 

ome=3,67) diária.  

A relação com o aluno encontra-se, então, menos marcada pelo trabalho e mais por 

uma relação compreensiva e respeitosa de amizade, mas a aprendizagem continua sendo um 

foco. Um outro ponto fundamental é que esta é uma relação marcada primordialmente pela 

interação e pela troca (de afeto, de conhecimento, de experiências). Estes conceitos remetem a 

uma relação que pode ser positiva para ambos, visto que tanto professores quanto alunos dão 

e recebem, crescendo juntos neste contato. 

Os elementos mais nucleares invocam a imagem da relação ideal nos moldes 

atualmente difundidos entre os especialistas, constitui um dever ser, u ma prescrição, ou ao 

menos um recorte considerado positivo do vivido. No entanto, a relação também se encontra 

marcada pela vivência dos sujeitos e mais perifericamente é tratada em termos descritivos de 

como se dá esta relação: harmoniosa e afetiva, mas difícil e conflituosa. 

Desta forma, vê-se que a representação de aluno encontra-se ancorada tanto nos 

discursos científicos sobre como deve se dar a relação educativa, quanto no contato cotidiano 

com o objeto. Este contato se configura como uma relação complexa (afetiva e profissional, 

alegre e difícil) que afeta e é afetada pela representação do ser professor e do ser aluno, posto 

que um é visto como um duplo do outro, a outra face da mesma moeda. 

 Torna-se, então, óbvia a complexidade e a mobilização pessoal investida na construção 

coletiva das representações do outro e da relação que se estabelece com ele, posto que isto 

baliza a construção do eu daquele que representa, o professor. É diante deste panorama que 

discutiremos como os professores se mobilizam coletivamente para dar conta de um novo 

objeto com o qual se defrontam, o aluno com deficiência. 
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8.1.3 Aluno com deficiência 

TABELA 5: Aluno com deficiência na perspectiva dos professores, em 
função da freqüência e ordem média de evocação (N= 60). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 2,5  Superior ou igual a 2,5 

>=07 

14- Dificuldade 
12- Atenção 
07- Desafio 
07- Aprendizagem 
 

1,86 
2,08 
1,14 
2,29 
 

08- Inclusão 
07- Capacitação 
07- Amor 
07- Necessidade 
 

2,62 
2,50 
3,00 
3,14 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<07 
>03 

04- Responsabilidade 
03- Excluído 
03- Dedicação 
03- Interação 
03- Interesse 
03- Despreparo 

2,00 
1,00 
1,67 
1,67 
2,33 
2,33 

05- Compreensão 
04- Carência 
04- Estímulo 
03- Respeito 
03- Acompanhamento 
03- Família 
03- Conhecimento 
03- Carinho 
03- Adaptação 

3,17 
3,00 
2,50 
3,00 
3,00 
3,33 
3,33 
3,33 
3,67 

    Nota: Nº total de evocações = 215;  Nº total de palavras diferentes = 97 
 

Assim como o aluno em geral, o aluno com deficiência também é caracterizado pelos 

professores a partir da relação, daquilo que é sentido e vivido por eles mesmos no contexto 

inclusivo. No entanto, este é um dos poucos pontos em comum entre ambos os estímulos, 

visto que “aluno com deficiência” evoca um campo semântico bastante diferenciado de 

“aluno”.  

  Aprendizagem (f=17, ome=2,29) é a única palavra que se encontra presente dentre os 

elementos nucleares referentes ao aluno e ao aluno com deficiência. Isto nos leva a pensar que 

o aluno com deficiência, assim como qualquer outro aluno, aprende, é um aprendiz. No 

entanto, cabe destacar que enquanto no primeiro caso a palavra aprendizagem foi evocada 17 

vezes, no segundo apenas 7, o que demonstra uma menor  importância deste significante para 

a construção da representação de aluno com deficiência.  

Além disso, pode-se pensar este significante em relação mais próxima com os demais 

do mesmo quadrante ao destacar aprendizagem como algo referente ao professor mais do que 

ao aluno: uma conseqüência do contato com o novo, ou uma exigência ao professor, o qual 

precisa aprender a lidar com seu aluno.  

Os demais significantes encontrados neste quadrante se referem diretamente ao 

professor e parecem significar como ele vivencia a experiência com o aluno com deficiência e 

aprende a educá-lo. Os docentes deveriam aprender com capacitações (f=7, ome=2,50), mas 

na prática eles afirmam que aprendem com as dificuldades (f=14, ome=1,86) que emergem 
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na relação e que tornam a convivência com o aluno com deficiência um enorme desafio (f=7, 

ome=1,14), posto que estes exigem uma atenção (f=12, ome=2,08) muito maior e 

diferenciada dos outros alunos.  

Pode-se argumentar que dificuldade e desafio são significantes que podem ter outros 

sentidos e terem sido lembrados por se impor fortemente aos alunos, que precisam enfrentar 

as dificuldades advindas do desafio de se inserir na escola regular. No entanto, os professores 

comumente utilizam ambos os termos tendo como centro os próprios obstáculos, apesar de 

não desconsiderarem os que são enfrentados pelos alunos.  

Inclusão (f=8, ome=2,62) foi a terceira palavra mais lembrada e, devido a sua ordem 

de evocação, encontra-se no segundo quadrante, apesar de ser um significante organizador da 

representação, posto que muitas das demais evocações encontram-se relacionadas a ele e só 

podem ser entendidas se avaliadas considerando-se o contexto inclusivo.  

Os conteúdos nucleares dão sentido e organizam os elementos periféricos, os quais 

parecem explicitar que dificuldades são essas e justificar o desafio que se impõe por meio do 

projeto de inclusão. Desta forma, pode-se pensar que as dificuldades e o desafio têm relação 

direta com as necessidades (f=7, ome=3,14). Esta expressão consiste na soma de uma série de 

necessidades (de compartilhar, de estudar, de respeitar, além da própria palavra) que são mais 

do professor do que do aluno. No entanto, assim como as dificuldades, as necessidades 

também podem ser entendidas mutuamente, pois o que falta para o professor acaba faltando 

para o aluno e tornando-se também necessidade deste. Cabe destacar que aquilo que é 

necessidade é aquilo que ainda não se tem, mas deveria se ter, ou seja, indica uma defasagem, 

uma falha no processo inclusivo. Mas quais seriam estas necessidades, estas faltas que geram 

tanta dificuldade? 

A falta de capacitação (f=7, ome=2,5) (preparação, treinamento, falta de capacitação, 

além do próprio) é um ponto que merece destaque, posto que se considera que o aluno com 

deficiência não é uma especialidade dos professores comuns, os quais não se sentem 

habilitados para lidar com o ele. O amor (f=7, ome=3,00) é outra expressão que pode ser 

entendida como uma das necessidades decorrentes da inclusão, posto que a criança com 

deficiência, por ser tão difícil, exige muito mais amor ao trabalho que as demais.  

Incluir exige ainda dedicação (f=3, ome=1,67), interesse (f=3, ome=2,33) e 

responsabilidade (f=4, ome=2,00) para ao menos tentar dar a atenção necessitada pelo aluno 

com deficiência. Os dois últimos aspectos estão também presentes na representação de aluno 

com uma freqüência maior. Não são, portanto, significantes próprios do trabalho com o aluno 

com deficiência, mas talvez exigidos por estes num nível significativamente maior. 
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Todos estes requisitos são fundamentais para que haja a interação (f=3, ome=1,67), a 

qual é vista como um grande problema no que se refere ao aluno com deficiência devido às 

faltas dos alunos e dos professores, a exemplo do despreparo (f=3, ome=2,33). Os 

professores não se sentem preparados para educar os alunos com deficiência por não serem 

capacitados para interagir com eles. Diante desta dificuldade de interação e de outras, muitos 

professores consideram que o aluno mesmo estando inserido, ainda é excluído (f=3, 

ome=1,00), visto que ainda há uma série de necessidades a serem resolvidas para que ele 

possa ser incluído de fato.   

Estas necessidades encontram-se descritas em grande parte dentre os últimos 

elementos periféricos, que consistem os requisitos, aquilo que, apesar de ser necessário, ainda 

falta. A carência (f=3, ome=3,00) nos remete ao que falta para o aluno, mas também se pode 

pensar na carência do professor. Esta é uma das palavras também presentes na representação 

de aluno, o que nos indica que a carência é algo comum aos alunos de escolas públicas como 

um todo. Esta noção está voltada para a concepção de desestruturação ou descaso da família 

(f=3, ome=3,33). Isto compreende um conhecido e preconceito presente nos meios 

educacionais que serve para justificar o fracasso escolar, desresponsabilizando os educadores.  

A família é citada como um parceiro imprescindível da escola para a promoção do 

desenvolvimento do aluno com deficiência, mas que está sempre em falta e é por isso 

considerada uma das tantas dificuldades enfrentadas no processo inclusivo. 

Dentre os requisitos destacados neste quadrante, encontram-se alguns específicos do 

aluno com deficiência, que não são evocados diante do estímulo aluno. O acompanhamento 

(f=3, ome=3,33) é evocado por que o aluno com deficiência o exige mais que os demais, 

sendo necessária uma grande adaptação (f=3 ome=3,67). Não se sabe ao certo se a palavra 

adaptação refere-se ao aluno adaptar-se ao novo ambiente ou a necessidade da escola e dos 

docentes adaptarem-se ao novo aluno. Mas o fato é que os professores reconhecem que 

adaptações são necessárias para que o aluno seja devidamente estimulado (f=4, ome=2,50).  

Para que haja este estímulo diferenciado e, portanto, o desenvolvimento e a aquisição 

de conhecimentos (f=3, ome=3,33) pelo aluno, é necessário que aqueles que trabalham com 

ele também tenham um conhecimento específico para estimulá-los. Conhecimento pode, 

então, ser entendido nestes dois sentidos, mas a relação com outros conceitos como 

capacitação e despreparo evidencia que a segunda interpretação é mais coerente. O 

conhecimento é visto como algo a ser adquirido num caráter de especialização pelo professor 

que vai incluir um aluno com deficiência, visto que dele nada se sabe.  
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Além deste conhecimento específico é preciso também que o professor disponha de 

um nível bastante elevado de paciência (f=6, ome=3,17) para lidar com as tantas dificuldades 

próprias do aluno com deficiência. Somados aos requisitos específicos ao aluno com 

deficiência, os educadores também precisam dispor de outros gerais, comuns a todos os 

alunos: carinho (f=3, ome=3,33), compreensão (f=6, ome=3,17) e respeito (f=4, ome= 3,00) 

as quais aparecem com freqüências bastante semelhantes em ambas as estruturas. 

 A representação do aluno com deficiência é, então, marcada por um discurso sobre a 

relação que se estabelece com ele no processo inclusivo, muito mais focado no como é ser 

professor de um aluno com deficiência, do que no aluno em si. Apesar deste mecanismo ter 

sido observado no que se refere ao aluno, ele parece adquirir maior força em se tratando do 

aluno com deficiência. Isto pode evidenciar que o eu e o outro são construções mutuamente 

implicadas, mas também pode sugerir um certo distanciamento do objeto, sobre o qual não se 

sabe ou não se consegue falar por ele se manter estranho. 

Vê-se, então, que o aluno com deficiência é representado como uma forma específica 

de aluno, com o qual o professor não sabe lidar por não ter conhecimentos específicos, sendo 

necessárias capacitações. Diante disto, a educação deles é vista como uma enorme dificuldade 

e desafio que se impõe ao trabalho do professor. O aluno com deficiência é, então, uma 

pessoa estranha e distante, o que se evidencia por esta sensação de não saber e pela 

dificuldade de falar sobre o aluno em si.  

Os significantes evocados a partir do estímulo “relação professor-aluno com 

deficiência” são, em sua grande maioria, os mesmos evocados pelo estímulo “aluno com 

deficiência”, proposto anteriormente na coleta. Isto era esperado na medida que os docentes 

responderam sobre o aluno com deficiência referindo-se ao que estas crianças provocam neles 

por meio da relação desenvolvida no contexto de inclusão. Desta forma, o que se percebe de 

diferente entre ambas as estruturas é um deslocamento das palavras nos quadrantes, o que 

acaba acrescentando novas possibilidades interpretativas, como se pode observar a seguir.  
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8.1.4 Relação professor-aluno com deficiência 

TABELA 6: Relação professor-aluno com deficiência na perspectiva 
dos professores, em função da freqüência e ordem média de evocação 
(N= 60). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 2,5  Superior ou igual a 2,5 

>=05 

13- Respeito 
10- Paciência 
06- Amor 

2,15 
2,00 
2,00 

09- Compreensão 
08- Atenção 
08- Aprendizagem 
06- Carinho 
05- Afetividade 
05- Dedicação 

2,67 
2,50 
2,75 
2,50 
3,00 
3,40 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<05 
>03 

04- Dificuldade 
04- Cuidado 
04- Estímulo 
04- Inclusão 
04- Conhecimento 
03- Apoio 
03- Conquista 
03- Adaptação 
03- Desafio 
03- Amizade 

1,22 
1,75 
1,75 
2,00 
2,25 
1,33 
1,67 
2,00 
2,33 
2,33 

04- Formação 
03- Interação 
03- Revisão 

3,25 
3,00 
3,67 

Nota: Nº total de evocações = 214;  Nº total de palavras diferentes = 110 
 

Pensar a relação com o aluno com deficiência evoca primordialmente elementos 

prescritivos de uma boa relação. O que se encontra são os aspectos que todos o professores 

precisam possuir, o que é demandado deles para conseguirem estabelecer uma relação com 

seu aluno.A palavra mais citada foi respeito (f=13, ome=2,15), a qual também foi a mais 

lembrada diante do estímulo “relação professor-aluno”. Desta forma, pode-se pensar que 

respeito é o que rege a relação do professor com qualquer aluno, não sendo uma 

especificidade do aluno com deficiência.  

O segundo vocábulo mais referido foi paciência (f=10, ome=2,00) e esta sim parece 

ser uma especificidade desta relação. A centralidade da paciência parece advir das tantas 

dificuldades enfrentadas e já discutidas, além do fato dos bons resultados do trabalho serem 

atingidos muito mais lentamente, quando o são. Assim, paciência torna-se uma palavra-chave 

para gerir a relação com o aluno com deficiência. Outro requisito fundamental encontra-se no 

campo da afetividade, é preciso amar (f=6, ome=2,00). Enquanto para educar o aluno sem 

deficiência, amizade seria suficiente, o aluno com deficiência exige amor. Amor ao trabalho 

para continuar lutando e amor ao aluno para suportar as dificuldades impostas pela presença 

dele. Estes elementos (respeito, paciência e amor) são nucleares na representação da relação, 

posto que diante da ausência deles, ela fica impossibilitada.  
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Os primeiros elementos periféricos consistem na continuação da lista de exigências ao 

professor. Além do amor, é preciso que se dê carinho (f=6, ome=2,50) e afetividade (f=5, 

ome=3,00), o que caracteriza uma relação de proximidade e de afeto, muito além do convívio 

meramente profissional. O aluno com deficiência também exige muita compreensão (f=9, 

ome=2,67) e uma atenção (f= 8, ome=2,75) muito maior do professor, além de uma 

dedicação (f=5, ome=3,40) exaustiva. Dedicação esta que não é lembrada quando se fala na 

relação com o aluno sem deficiência. 

A única palavra que se diferencia marcadamente das demais é aprendizagem (f=8, 

ome=2,75). Como referido anteriormente, aprendizagem pode ser entendida como requisito 

para uma boa relação, ou como conseqüência desta para o professor. O professor precisa 

aprender uma série de novos conteúdos para saber lidar com o aluno e aprende na convivência 

com ele. Mas aprendizagem também pode ser analisada sob o ponto de vista do aluno, o qual 

aprende com o professor, posto que esta é a finalidade de relação educacional. Pode-se pensar 

ainda numa relação de reciprocidade em que ambos aprendem. No entanto, o discurso dos 

professores enfatiza as duas primeiras possibilidades, nas quais são eles os focos de análise e 

não aluno.  

O quadrante seguinte traz aspectos que caracterizam a relação em si, além de outros 

pontos que são exigidos do professor, como apoio (f=3, ome=1,33), cuidado (f=4, ome=1,75) 

e conhecimento (f=3, ome=2,25). Os dois primeiros conteúdos não se fizeram presentes nas 

respostas referentes a aluno e remetem a uma possível noção de fraqueza e debilidade do 

aluno com deficiência, o qual devido a sua suposta fragilidade física, emocional, ou social, 

precisaria ser apoiado e cuidado pelo professor numa relação de amizade (f=3, ome=2,33). Já 

a obtenção de um conhecimento específico pelos professores é visto como imprescindível 

para que haja uma relação produtiva, na qual o aluno seja estimulado (f=4, ome=1,75) e se 

desenvolva, mas ainda não se dispõe dele. Essa necessidade de conhecimentos e estímulos 

diferenciados remete à noção de adaptação (f=3, ome=2,00). A relação com o aluno com 

deficiência, por ser nova e desconhecida, exige uma série de adaptações por parte do 

professor e da escola como um todo, além disso, o aluno também precisa adaptar-se à nova 

realidade da escola regular. 

Tantas exigências fazem com que o professor se considere incapaz de potencializar o 

desenvolvimento de alunos com deficiência, conferindo enormes dificuldades (f=4, 

ome=1,25) a esta relação. Estas dificuldades, por sua vez, conferem à relação uma áurea de 

grande desafio (f=3, ome=2,33) a ser vencido e conquistado (f=3, ome=1,67) arduamente no 

cotidiano. Percebe-se que este quadrante refere-se à forma como a relação tem sido vivida no 
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contexto da inclusão (f=4, ome=2,00). É no contexto inclusivo que a relação é pensada e que 

se fazem necessárias adaptações, estímulos e novos conhecimentos, constituindo um desafio 

devido às tantas dificuldades. 

Já os últimos elementos periféricos constituem conceitos que vêm sendo introduzidos 

recentemente mediante uma maior discussão sobre o processo inclusivo e, possivelmente, 

com a convivência incipiente com as crianças com deficiência. Estes podem ser interpretados 

como uma abertura para a mudança, uma disponibilidade para receber este aluno, além do 

reconhecimento de que há necessidade de capacitar-se e revisar antigos posicionamentos. O 

desafio da inclusão só poderá ser vencido e a relação com aluno com deficiência se dar de 

forma satisfatória se, a partir da interação (f=3, ome=3,00) com eles e da formação (f=4, 

ome=3,25), informação ou capacitação dos professores, se fizer uma revisão (f=3, ome=3,67) 

de conceitos, valores, e práticas.  

Mais uma vez se evita falar do aluno e o foco torna-se o professor: o que ele precisa 

ser, fazer, ter e dar. Pensar a relação com o aluno com deficiência implica um distanciamento 

do objeto ainda maior do que quando se fala diretamente sobre ele. Não se discute como a 

relação é vivida, sentida, mas apenas como ela deve ser. Os docentes optam por se proteger 

nesse momento e o que se vê é uma enxurrada de elementos prescritivos da boa relação e os 

aspectos que caracterizariam o superprofessor: amor, respeito, paciência, compreensão, 

atenção, carinho, entre outros. Nota-se que todos estes aspectos pessoais afetivos podem ser 

evocados como forma de compensar a falta de competência técnica reconhecida pelos 

próprios professores. 

Enquanto o aluno é pensado primordialmente pelas dificuldades que impõe ao 

cotidiano do professor, a relação realmente vivida com ele é apenas referida levemente nos 

últimos quadrantes da estrutura, em termos de dificuldade, desafio, necessidade de apoio, 

conhecimentos e adaptações. Falar na relação vivida e sentida parece ser ainda difícil, sendo 

mais confortável pensar em algo hipotético, ideal, ou ainda reproduzir um discurso pronto, 

aquilo que é ensinado, mas que não encontra paralelo no cotidiano. Esta dimensão do vivido e 

sentido será mais discutida na outra fase da pesquisa. 

A estrutura observada encontra-se permeada por pressupostos que dotam o aluno com 

deficiência de uma dificuldade exagerada e limitações intransponíveis, conferindo um caráter 

de caridade e doação à qualquer relação que se estabeleça com ele. O núcleo e os primeiros 

elementos periféricos evidenciam este aluno como um fardo a ser carregado, alguém que 

exige muito e nada oferece, como se pode ver na ausência de referências à palavra troca, a 

qual encontra-se no núcleo da relação com o aluno. Além desta, as muitas outras palavras 
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diferentes evidenciam o quanto o aluno com deficiência é diferenciado dos demais por exigir 

muito mais do professor e nada oferecer. O que se expressa é uma concepção presente na 

conversação entre pares, que se fundamenta nos sentidos construídos na longa história de 

exclusão, em que as pessoas com deficiência eram consideradas tão diferentes e inferiores que 

sua distância era legitimada.Diante de tudo o que já foi trabalhado em relação às 

representações construídas pelos professores a respeito do aluno com deficiência e sem 

deficiência, vê-se que estas regem ou são coerentes com os sentidos atribuídos à noção de 

inclusão e exclusão.  

 

8.1.5 Inclusão 

TABELA 7: Inclusão na perspectiva dos professores, em função da 
freqüência e ordem média de evocação (N= 60). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 2,4  Superior ou igual a 2,4 

>=09 

14- Respeito  
10- Necessidade 

1,86 
1,10 

12- Capacitação 
09- Direito 
 

2,75 
3,00 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<09 
>03 

06- Dificuldade 
05- Solidariedade 
05- Família 
04- Interação 
03- Desafio 
03- Interesse 
03- Apoio 
03- Amor 

1,50 
2,40 
2,40 
2,00 
1,33 
2,00 
2,00 
2,33 

06- Importante 
04- Responsabilidade 
03- Sociedade 
03- Conhecimento 

2,67 
3,25 
2,67 
3,33 

Nota: Nº total de evocações = 202; Nº total de palavras diferentes = 113 
 

Incluir é respeitar (f=14, ome=1,68), assim como se relacionar com o aluno com 

deficiência também o é. Respeito foi a palavra mais evocada pelos estímulos que abordam as 

relações com os alunos com e sem deficiência e a inclusão, sendo este é fundamental para 

qualquer relação entre professor e aluno. No entanto, o respeito adquire um sentido especial 

quando vinculado à inclusão, visto que o aluno com deficiência merece respeito num nível 

mais elevado e diferenciado dos demais, um respeito às suas diferenças. Assim como respeitar 

é fundamental, incluir é necessário (f=10, ome=1,10). É quase unânime que os professores 

são a favor da inclusão e consideram-na imprescindível. Mas cabe questionar: necessário para 

quem e por quê? Estas perguntas serão respondidas na segunda etapa do trabalho.  

Outro aspecto fundamental para que se compreenda o sentido da inclusão é a 

dificuldade (f=6). Como já foi trabalhado anteriormente, os educadores consideram incluir 
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uma necessidade, no entanto esbarram nas grandes dificuldades que lhes seriam impostas por 

uma relação até então desconhecida com uma pessoa considerada distante e inferior. As 

dificuldades se dariam por questões estruturais da rede de ensino como um todo, pela família, 

que não cumpre seu papel, e também pelo despreparo dos professores. 

Este despreparo é considerado tão importante que capacitação (f=12, ome=2,75) é a 

segunda palavra mais lembrada pelos docentes. Segundo eles, incluir é capacitar os 

profissionais que vão receber estas crianças, pois eles ainda não sabem o quê ou como fazer. 

Sem dotar os professores de uma gama de conhecimentos específicos, as crianças vão 

continuar sendo excluídas, mesmo quando presentes em sala de aula. Portanto, para que as 

crianças exerçam seus direitos (f=9, ome=3,00) garantidos por lei, é preciso capacitar os 

professores. A inclusão é, então, considerada importante (f=6, ome=2,67) quase que 

exclusivamente para a criança a ser incluída, posto que ela tem o direito legitimado, de 

conviver em sociedade, junto com as demais.  

No quadrante seguinte, as palavras caracterizam como a inclusão é vivida ou sentida 

pelos docentes, a exemplo de desafio (f=3, ome=1,33) e interação (f=4, ome=2,00). Incluir é 

interagir. Os docentes têm plena consciência que incluir não é apenas permitir a presença, 

mas envolve relacionar-se, interagir. No entanto, esta interação constitui uma das grandes 

dificuldades da inclusão, a qual pelas próprias limitações dos alunos, que combinadas com o 

desconhecimento dos professores em estabelecerem novas formas de comunicação, torna-se 

quase intransponível. Desafio remete a todas as dificuldades já discutidas e parece ser uma 

palavra fundamentada no vivido, na busca pela superação constante destas barreiras.  

Já as demais palavras dos últimos quadrantes da estrutura, parecem consistir nos 

ingredientes necessários para que a inclusão seja bem sucedida, além de destacarem os 

aspectos positivos desta. Solidariedade (f=5, ome=2,40) evidencia o caráter de doação e o 

quanto o aluno com deficiência exige do professor, não só como profissional competente, mas 

como pessoa de bem. 

Desta forma, incluir parece ser uma tarefa árdua que exige além do conhecimento 

(f=3, ome=3,33) já discutido em relação à capacitação, muita solidariedade (f=5, ome=2,40), 

amor (f=3, ome=2,33), apoio (f=3, ome=2,00), interesse (f=3, ome=2,00) e 

responsabilidade (f=4, ome=3,25) de quem a faz acontecer. Solidariedade, amor e apoio 

remetem a um investimento afetivo na criança com deficiência, algo comum a qualquer 

pessoa de bem, que se disponibiliza a “ajudar” alguém em situação difícil. Já interesse e 

responsabilidade, além de possuírem esse caráter afetivo, apresentam uma dimensão de 
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profissionalismo. O professor é responsável por todos os seus alunos e precisa atuar como um 

dos promotores de seu desenvolvimento. 

A família (f=5, ome=2,40) surge como aquela que deveria ser cúmplice e buscar ajuda 

dos especialistas e que pelo seu esforço nesse empreendimento é considerada responsável 

pelos casos de sucesso, ainda vistos como exceções. No entanto, a família também 

considerada uma das culpadas pelo insucesso ser mais comum e é tratada como aquela que 

atrapalha, ora pelo descaso e pelo desconhecimento, ora pela superproteção. Além da família, 

outros atores são convidados pelos professores a dividir ou assumir a responsabilidade com a 

criança com deficiência, a exemplo da sociedade (f=3, ome=2,67) como um todo. Esta 

sociedade compreende as pessoas comuns e também o estado, na figura dos políticos.  

Incluir é, então, respeitar uma pessoa que já sofre tanto e que tem o direito legitimado 

de conviver com outras crianças na escola regular. No entanto isto implica capacitar, dotar os 

professores de um saber específico sobre estas crianças para que eles se sintam preparados 

para recebê-las. Incluir é necessário e importante, no entanto, devido às tantas exigências 

feitas ao professor e às inúmeras dificuldades enfrentadas neste processo, torna-se um desafio 

quase intransponível, sendo considerada ainda irreal. Assim, os docentes reconhecem que a 

inclusão é um ideal, muito bonito e solidário, mas é um projeto futuro, posto que atualmente o 

que há é a exclusão, apesar da inserção da criança na escola.  

 
8.1.6 Exclusão 

 TABELA 8: Exclusão na perspectiva dos professores, em função da 
freqüência e ordem média de evocação (N= 60). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 2,3  Superior ou igual a 2,3 

>=05 

16- Preconceito 
11- Desrespeito 
06- Discriminação 
05- Realidade 
 

1,62 
1,73 
2,20 
1,80 
 

06- Culpa do governo 
05- Desamor 
 

2,83 
4,00 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<05 
>03 

03- Crueldade 
03- Descompromisso 
03- Separação 
03- Desvalorização 
03- Despreparo 
03- Falta de oportunidade 
03- Inaceitável 

1,33 
1,33 
1,67 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

04- Sociedade 
04- Desinteresse 
03- Dificuldade 

2,75 
3,00 
2,67 

Nota: Nº total de evocações = 193; Nº total de palavras diferentes = 111 
 

Preconceito (f=16, ome=1,62) é a palavra mais citada diante do estímulo exclusão e, 

assim como o desrespeito (f=11, ome=1,73) e a discriminação (f=5, ome=2,20), pode ser 
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entendido como causa, característica, ou conseqüência desta. A exclusão pode gerar ou 

perpetuar o preconceito na medida em que distancia as pessoas umas das outras, diminuindo a 

possibilidade de identificação positiva. O preconceito também pode ser entendido como 

característica da exclusão ou sinônimo desta, ter preconceito é excluir ou vice-versa. O 

preconceito pode ser visto, ainda, como causador da exclusão, ou seja, as pessoas excluem 

porque têm preconceitos. O desrespeito tem as mesmas possibilidades interpretativas, no 

entanto, parece mais coerente considerá-lo como conseqüência do preconceito e característica 

da exclusão. Assim, a exclusão, gerada pelo preconceito, seria entre outras, um desrespeito 

contra as pessoas alvo.  

Quanto à discriminação, não se sabe se os docentes fazem a diferenciação preconceito-

discriminação conhecida nos meios científicos, ou se eles evocam ambas as expressões como 

sinônimos, o que é comum no senso-comum. No entanto, o mais importante não é se estas 

expressões são entendidas como causas, características ou efeitos, o relevante é que 

preconceito, discriminação e desrespeito formam um campo semântico que rege a 

representação de exclusão juntamente com a palavra realidade (f=5, ome=1,80). 

Realidade refere-se a uma análise do que é vivido pelos docentes e tem o sentido de 

presente, atual, real. Enquanto a inclusão é revestida de uma áurea de utopia, idealismo, futuro 

e desejo, a exclusão é entendida como algo concreto, vivido no presente. Esta é uma 

importante constatação, posto que o reconhecimento de que algo inaceitável (f=2 ome=2,00) 

é real e presente é fundamental por tratar-se de uma avaliação necessária, mas não suficiente 

para haja mudança.  

A terceira expressão mais citada é a culpa do governo (f=6, ome=2,83), esta noção 

compreende, além da própria expressão, a junção de termos como: ausência do governo, 

incompetência estatal, irresponsabilidade política, estado e falta de políticas educacionais. 

Estes foram agrupados devido ao fato de apontarem como responsáveis pela exclusão, os 

governantes que a causam seja por incompetência, omissão, ou irresponsabilidade. Os 

governantes seriam culpados pela péssima situação da educação, mas também pela falta de 

acessibilidade nas cidades em geral e pela ausência de políticas públicas destinadas às pessoas 

com deficiência, a exemplo de serviços de saúde especializados para onde elas possam ser 

encaminhadas.   

 Outro aspecto relevante entre os elementos periféricos são os sentimentos negativos, 

como o desamor (f=5, ome=4,00), a crueldade (f=3, ome=1,33), o descompromisso (f=3, 

ome=1,33), o desinteresse (f=4, ome=3,00) e a desvalorização (f=3, ome=2,00) do outro. 

Estas palavras nos remetem a uma análise individual da exclusão. Ou seja, esta seria gerada 
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por características pessoais e individuais de algumas pessoas que não seriam cidadãos de bem 

e, portanto, excluem. São evocações em direta oposição com as encontradas sobre a inclusão 

(amor, interesse, solidariedade, compromisso), o que remete à idéia de que excluir ou incluir é 

uma questão de escolha ou personalidade individual. 

Além destes aspectos mais afetivos, evidenciam-se também as dimensões mais 

práticas ou situacionais da exclusão, a exemplo do despreparo (f=3, ome=2,00), que mantém 

coerência com a noção de inclusão (conhecimento, capacitação). Desta forma, além da 

exclusão ser gerada por culpa do governo, ou por má vontade e sentimentos negativos, ela 

também é gerada pela falta de capacitação, pelo despreparo. Assim os professores se 

implicam na questão, quando afirmam que muitas vezes eles querem incluir, mas não sabem 

como e não se sentem preparados para isso.  

A sociedade (f=4, ome=2,75) também é vista como aquela que é cruel por ter 

preconceitos, desrespeitar e excluir a pessoa com deficiência. É evidenciada também a 

responsabilidade dela pela exclusão e a importância de seu engajamento para que haja 

quaisquer mudanças. Desta forma, a sociedade, os governantes, as pessoas cruéis e o 

preconceito impõem dificuldades (f=3, ome=3,67) enormes pra que haja a inclusão e podem 

ser considerados os responsáveis pela atual realidade excludente.  Realidade esta que, por sua 

vez, confere enormes dificuldades para aquele que é excluído, dentre as quais  encontra-se a 

falta de oportunidade (f= 3, ome=2,00) que é imposta pela separação (f=4, ome=1,67) das 

demais pessoas. Desta forma, pode-se afirmar que excluir é, entre outras, separar dificultando 

o acesso a oportunidades de vida e gerando grandes dificuldades ao excluído, sendo, portanto, 

algo inaceitável (f=3, ome=2,00). 

A exclusão consiste, então, na separação entre categorias de pessoas que se encontra  

fundamentada em aspectos sociais, - o preconceito e a discriminação – individuais - a 

crueldade, o desamor e o desinteresse - e estruturais como a omissão dos governantes e da 

sociedade e o despreparo profissional. É uma realidade, que apesar de presente é inaceitável 

por gerar falta de oportunidade e dificuldades ao excluído. 

Vê-se, então, que a exclusão é algo negativos, sendo extremamente reprovável na 

nossa sociedade, apesar de ser vivida na escola. Os professores, então, encontram-se aflitos 

por reconhecerem que seus alunos estão sendo excluídos e não incluídos e ao mesmo tempo, 

se esforçam para não serem considerados agentes da exclusão, posto que eles não se 

consideram dotados de todas as referidas características terríveis.  

Estes pontos serão mais discutidos na análise da segunda fase da pesquisa, no entanto, 

o que se nota neste momento é um distanciamento quando se fala em inclusão e exclusão. 
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Enquanto nos demais estímulos, os professores se colocam como centro da análise e 

respondem a tudo se tomando como referencial, quando se trata da exclusão vê-se uma certa 

imparcialidade. Apesar de apresentarem uma boa dose de crítica, pouco se vê o envolvimento 

do grupo como responsáveis e/ou como agentes de mudanças. 

No entanto, um ponto positivo nesta perspectiva é que as professoras consideram a 

exclusão uma realidade, mas  que é inaceitável e, portanto, precisa ser mudada. O que não se 

sabe é o alcance desta concepção e a implicação pessoal nela. Pode-se pensar que alguém em 

algum lugar tem responsabilidade por isso e deve transformá-la, ou este posicionamento pode 

evidenciar além de um desejo de mudança, uma implicação nesse desejo e até de fato um 

início de mudança propriamente dita a partir do desenvolvimento de novas práticas, visto que 

as representações existem em relação dialética com as práticas sociais.  

 O alcance desta implicação, bem como maiores aprofundamentos e definições por 

possibilidades interpretativas anteriormente apresentadas serão discutidas a seguir. 

 

8.2 Fase 2: Entrevistas e grupo focal 

8.2.1 O que chamam de deficiência? 

As professoras encontram grandes dificuldades para falar sobre a deficiência, qualquer 

que seja ela. Elas buscam expressões corretas e se mostram em dúvida a respeito de que 

termos utilizar para se referir à pessoa com deficiência (aluno deficiente, especial, doentes, 

com deficiência, com dificuldades, entre outros), ou para falar de cada deficiência especifica 

(deficiente visual, cego, auditivo, surdo, entre outros). É perceptível o desconhecimento das 

classificações e terminologias oficiais e a conseqüente insegurança nas aplicações dos termos. 

Faz-se necessária, então, uma breve explanação a respeito da forma como as expressões são 

utilizadas para designar as diferentes deficiências. 

A deficiência mental é caracterizada por qualquer alteração no comportamento ou no 

desenvolvimento cognitivo, salvo as crianças com alto desempenho. Neste padrão, se 

enquadram tanto os alunos com condutas típicas, psicose infantil e síndromes psiquiátricas, 

psicológicas ou neurológicas, quanto os alunos com depressão, ou com alterações mais leves 

no comportamento, consideradas como apatia, hiperatividade ou agressividade. No que se 

refere ao desenvolvimento cognitivo, este é pensado em termos de adequação do desempenho 

nas atividades escolares à idade e é comum se associar a dificuldade de aprendizagem à 

deficiência mental. Pode-se dizer, inclusive, que a dificuldade de aprendizagem é a marca 

principal para que se efetue classificação da criança como deficiente mental, ou melhor, DM, 
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tanto que as alterações de comportamento passam a ser mais seriamente consideradas quando 

se tornam obstáculos à aprendizagem. 

Este é um ponto interessante, visto que aprendizagem é um dos significantes nucleares 

à noção de aluno e o não aprender é nuclear à noção de deficiência mental, logo é quase que 

incompatível pensar a criança com deficiência mental como um aluno de fato, que vai à 

escola para aprender e se desenvolver. 

As deficiências sensoriais e as motoras, por sua vez, são resumidas como deficiências 

físicas, por vezes tem-se uma destacada da outra, no entanto os termos sensorial e motora 

raramente são utilizados. Na categoria das deficiências físicas, se enquadram quaisquer 

alterações visíveis no corpo, ou que ao menos se torne evidente pela utilização de algum 

objeto característico como a cadeira de rodas, a bengala, os óculos ou o aparelho auditivo. 

Para as docentes, a deficiência física está lá, marcada no corpo, e, diferentemente da mental, é 

de fácil percepção e diagnóstico. 

As professoras parecem não considerar a existência de um caráter de estado nas 

deficiências e sim de permanência: o aluno é deficiente, ele nunca está deficiente. A 

deficiência é uma condição permanente da pessoa que a possui. Não são feitas associações do 

termo deficiência a estados de impedição passageiros, como membros quebrados ou doenças 

curáveis, nem se considera a possibilidade da pessoa deixar de ser deficiente por conseguir 

executar suas tarefas com sucesso ao utilizar algum instrumento, como uma prótese, ou diante 

de alguma adaptação do meio externo. Nos casos em que a criança consegue realizar suas 

atividades com sucesso, ela pode ser vista como aquela que não é, nem nunca foi deficiente. 

Alguém pode tornar-se deficiente se ainda não o for, mas jamais deixar de sê-lo. O 

surgimento da deficiência é freqüentemente associado ao termo “problema de nascença” e 

também é justificado por algum acontecimento que provoque alteração no desenvolvimento 

infantil. Referências a um adulto tornar-se deficiente são raras, tendo surgido apenas duas 

associadas a acidentes e a mordida de tubarão.   

Os termos utilizados para designar genericamente a pessoa com deficiência são 

demonstrativos desta noção de permanência e de que a deficiência é algo incorporado, 

relativo unicamente da pessoa que a possui, sem relação direta às faltas do meio ambiente em 

receber as especificidades de cada um. O termo mais comumente utilizado é “deficiente”, 

enquanto “pessoa ou aluno portador ou com deficiência” surge muito raramente. Outros 

termos comuns são: doença, dificuldade, problema, transtorno, entre outros. É interessante 

notar que estas expressões são utilizadas em substituição aos termos deficiência ou deficiente, 
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posto que se observa claramente o quanto as docentes sentem-se pouco à vontade para 

empregá-los. 

Então eu acho que ai pode ter limitações, ou deficiência, eu não sei como é a palavra 
mesmo. 

 
A concepção da deficiência como algo permanente e próprio da pessoa é bastante 

presumível na medida em que distancia a pessoa com deficiência das demais. É como se esta 

fosse uma espécie particular de humano que jamais se tornará como eu ou como os meus, e o 

melhor, eu jamais me tornarei como ela, a salvo em situações muito extremas. Considerar o 

ser deficiente e não o estar deficiente ou o ter uma deficiência é uma forma simbólica de 

proteção identitária, posto que preserva as pessoas sem deficiência da “mistura”, evitando que 

estas sejam confundidas ou igualadas às pessoas com deficiência. Este processo ganha mais 

força na medida em que se amplia a aproximação concreta, física entre os diferentes grupos, 

tornando a “mistura” simbólica e afetiva mais possível em meios sociais compartilhados. 

Um outro ponto que merece reflexão é o fato das professoras hesitarem em fazer 

referência ao termo deficiência, procurando distanciar-se de seu emprego por meio da 

responsabilização dos outros por sua utilização. Isto se dá através do desenho das aspas com 

as mãos, ou da utilização das seguintes expressões: o que se chama de deficiente, aquilo que 

se diz deficiência, entre outros. É como se estivessem dizendo: “não sou eu quem está falando 

este palavrão” e como se sentissem “politicamente incorretos” ao fazê-lo.  

Este comportamento pode se justificar pelo sentido pejorativo que o significante 

deficiência possui, sendo entendido quase como um xingamento e evidencia a pena ou a 

evitação com que a deficiência é vista. Desta forma torna-se mais educado, ou mais sutil, 

afirmar uma doença, um limite, ou um problema. É, então, óbvio que deficiência é 

compreendida em termos de uma característica simplesmente individual, como uma falha 

pessoal, que é ao mesmo tempo um limite, um problema e um transtorno incorporado na 

pessoa em si, sem relação com as falhas e os limites do meio.  

Conjuntamente com a evitação, ou ao menos a hesitação, diante do termo deficiência 

vê-se a utilização corriqueira para referir-se às pessoas sem deficiência de expressões como 

crianças normais, saudáveis, ou sem problemas. As referências à normalidade marcam o 

binômio “normal x anormal” tão comum nas relações intergrupais assimétricas de poder. A 

diferença, então, deixa de ser simplesmente diferença e adquire um caráter valorativo ao ser 

classificada em termos de normalidade ou anormalidade.  

É bom salientar que o desvio da norma não é, nestes casos, compreendido 

quantitativamente, em termos de minoria e sim valorativamente em termos de minoritário,  ou  
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pior. O meu grupo é então o normal, ou seja, somos como se deve ser, como naturalmente se é 

e o outro grupo é o anormal, o estranho, o errado, o não natural. O estabelecimento deste 

binômio tem se mostrado historicamente perigoso na medida em que justifica a 

desumanização dos considerados anormais e acarreta inúmeras conseqüências práticas.  

O outro binômio que se estabelece é entre saúde e doença e este também traz 

dimensões valorativas. A associação da deficiência à doença, assim como a consideração do 

saber médico como aquele que é o especialista em pessoas com deficiência, possui uma 

ancoragem evidente na história. Isto se deve ao fato de que as primeiras práticas voltadas às 

pessoas com deficiência se davam nos hospitais e tinham funções higienizadoras, sendo 

consideradas tratamentos médicos, inclusive as primeiras propostas de suposta educação se 

davam entre os muros hospitalares. Desta forma, a deficiência sempre esteve ligada à noção 

de doença e consistiu um campo de saber e atuação médica. A história justifica o uso do 

termo, no entanto não se pode negar que a relação simbólica da deficiência com a doença 

presente atualmente no vocabulário do senso comum também adquire nuances valorativas. 

A análise do que se chama deficiência e dos termos empregados para referir-se a ela 

faz-se importante não só como forma de evidenciar os sentidos em que os termos são 

empregados por meio de suas definições, como também e principalmente, pela possibilidade 

de se refletir o que está por trás das expressões, classificações e definições utilizadas. Visto 

que estas não são construídas ao acaso e exercem funções fundamentais na construção e 

manutenção de pensamentos e práticas. 

O processo de manutenção do outro na condição de alteridade, tornando-o sempre 

exterior ao grupo, apesar de freqüentá-lo, foi estudado por Jodelet (2005) em seu trabalho 

sobre a representação da loucura. Neste, a autora demonstra que as terminologias empregadas 

para referir-se aos loucos (não-civis) estão a serviço de distanciá-lo e diferenciá-lo do resto da 

comunidade, protegendo-a. A lógica nos dois casos parece ser a mesma: o outro não está entre 

nós porque é como nós, e sim, ele está entre nós porque somos bonzinhos em permitir um 

diferente em nosso meio, no entanto ele precisa ser mantido como diferente. 

 

8.2.2 Igualdade e diferença: quem é o aluno com deficiência? 

Os alunos com deficiência são considerados radicalmente diferentes dos demais por 

apresentarem características peculiares, as quais impõem a construção de formas também 

peculiares de se relacionar com eles. Apesar das especificidades encontradas no discurso 

referente às diferentes deficiências, parece haver um campo semântico comum a todas elas, 

posto que quando são solicitadas a definir o que é uma pessoa com deficiência, as docentes 
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freqüentemente lançam mão de algumas expressões empregadas indistintamente a qualquer 

deficiência, como a limitação ou a falta.  

Eu acho que a deficiência vai dar limitações à criança. -Dando o exemplo dela, era 
uma criança que tinha a dificuldade de andar, ela tem as limitações dela, que 
logicamente que ela não é igual a uma criança que não tem essa deficiência. Só que a 
criança vai correr e ela não vai poder correr. 
 
Inicialmente eu acho que é a falta de um sentido, como a audição que este tem e este 
tem pouco, a visão que este tem e este faltou, uma coisa lá no cérebro que este tem e 
esse daqui não tem, né? Então para mim é essa a diferença, né? 

 
Vê-se, então, que o aluno com deficiência é genericamente definido por sua 

negatividade, por aquilo que ele não tem ou pelo que ele não consegue fazer. Este fato é tão 

marcante que a deficiência passa a ser questionada sempre que este aluno demonstra ser capaz 

de produzir como os demais. Percebe-se que existe uma extrema dificuldade em lidar com o 

binômio limitações e possibilidades, dificuldades e facilidades incorporado-os conjuntamente 

numa mesma pessoa. Neste caso, percebe-se um duplo movimento: ou se nega as 

possibilidades e realizações do aluno com deficiência ou se nega a deficiência.  

Olhe, na escola particular eu trabalhei com uma criança que ela chegou como aluno 
especial para mim. Mas o menino, ele era super inteligente, na matemática, ele fazia 
conta de cabeça. Ai eu ficava, esse menino não tem nada não... Agora assim, a única 
coisa que ele tinha era com nome, ele tinha umas nóias com nomes. Se você chegasse 
lá, ele chegava para você e diz, como é teu nome? Como é teu nome? Tu mora onde? 
Ai tinha que dizer tudinho, ai depois ele voltava e dizia como é teu nome? Ele só 
tinha isso, que realmente perturbava bastante. Aí, ele, eu lancei para o grupo, que era 
um grupo enorme, tinha fonoaudióloga, psicóloga, tudinho que ele não era uma 
criança deficiente, como se estava dizendo, uma dm, né, ele não era uma dm, ele não 
era.  
 
...assim, você sabia que ele tinha síndrome de down pela característica física, mas 
realmente era uma criança totalmente, assim, normal, como todo mundo, 
conversando, interagindo, tendo, né, a sua interação normal. -É por isso também que 
eu me pergunto o que é deficiência, entendeu? 

 

Este princípio parece ser tão fundamental que uma das professoras chegou a esquecer 

que teve uma aluna com deficiência auditiva, devido ao fato desta usar aparelho adequado, se 

desenvolver bem e não causar tantos transtornos para o professor na escola. Isto confirma o 

fato de que a deficiência é marcada prioritariamente pelas grandes faltas e limitações dos 

alunos e pelas dificuldades impostas por estas falhas. Logo, se as limitações não se colocam 

enfaticamente, a deficiência não existe. Estas limitações e faltas, incorporadas à imagem do 

aluno, acarretam uma outra forma de estar com ele, visto que elas implicam maiores 

exigências do professor, como se pôde ver na atividade proposta.  

Os professores foram solicitados a classificar as palavras mais ditas na primeira fase 

da pesquisa como referentes ao aluno com e sem deficiência. Durante a realização desta 
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tarefa, a afirmação das semelhanças foi o movimento mais comum. Elas demonstravam 

enorme dificuldade em separar as palavras e diziam que todas elas se adequavam a ambos os 

grupos de alunos, posto que na essência seriam todos iguais. Elas afirmavam que todos os 

alunos necessitam de atenção, amor, dedicação, paciência, compromisso, amizade e todos 

apresentam dificuldades e se configuram como um desafio. 

“Você tem que ter amor, você tem que ter compromisso, você tem que ter amizade, 
ter paciência, respeito eu acho com certeza que isso apareceu em todos. Quase todos 
apareceu em todos”. 

 
No entanto, diante do imperativo de se realizar a atividade e de justificá-la, as 

docentes, unanimemente, destacavam que o aluno com deficiência apesar de exigir as mesmas 

disposições do professor, eles exigem em dobro, o que torna a convivência com ele muito 

mais difícil e considerada um desafio maior. 

...tem que ter além, tem que ter a mais. Quase todas as atenções que a gente tem que 
ter do lado de cá, lá tem que ter dobrado, ser maior... tudo é dobrado nesse sentido 
aqui, do aluno deficiente. O amor tem que ser maior, o respeito tem que ser maior, o 
desafio é maior, muito maior, não é. 
 
Menino com deficiência precisa de uma atenção dobrada...a criança com deficiência 
necessita de mais paciência. 

 

É interessante destacar que, neste momento, foram notados dois movimentos, um de 

surpresa diante da constatação da semelhança e o outro de negação ou amenização das 

diferenças, na tentativa de se reproduzir um discurso politicamente correto. O primeiro caso é 

explicitado na fala seguinte:  

Antes de fazer isso... parecia que era tão distante, um do outro. Parecia tão distante, 
mas quando a gente coloca aqui a gente vê que é tão essa perto dessa, entendeu? 
Tanto um quanto o outro apresenta dificuldade, tanto um quanto o outro é um desafio, 
tanto um quanto o outro precisa ter uma troca. ENTÃO VOCÊ ACHA QUE É UMA 
DIFERENÇA MAIS DE INTENSIDADE DO QUE DE FATO DE... Exatamente, de 
intensidade do que alguma diferença mesmo. 

 
A realização da atividade provocou espanto pela dificuldade que impôs aos 

professores e se constituiu num rico momento de reflexão sobre o objeto. Este processo de 

constatação da semelhança, no entanto, não deixa de ter gerado de um certo incômodo e um 

processo inverso de afirmação da diferença. Assim as professoras passavam a enfatizar que o 

aluno com deficiência sempre exige mais do professor e, portanto, é mais difícil que os 

demais.  

Este processo foi descrito por diversos autores como Arruda (1998) e Jodelet (1998), 

as quais destacam que a constatação da semelhança em relação ao outro causa um grande 

incômodo, que precisa ser evitado. Logo, quanto mais próximo o objeto se encontra, mais se 
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desenvolvem mecanismos de diferenciação e distanciamento, sejam estes práticos, 

comportamentais, ou simbólicos, referentes às terminologias a aos sentidos associados ao 

objeto.  

A afirmação das diferenças por meio da exaltação das dificuldades que os alunos com 

deficiência impõem no cotidiano das escolas pode se constituir como um destes mecanismos 

de diferenciação. O fato de que o processo inclusivo tem sido fonte de inúmeras dificuldades 

no meio educativo e tem assumido grande destaque, sendo considerado quase que 

exclusivamente a fonte de todos os problemas na educação é inegável. Este aluno, então, tem 

incorporado em si uma série de características negativas, o que tem cristalizado a idéia de que 

o aluno com deficiência é radicalmente diferente dos demais. Esta noção serve pra justificar 

condutas ou a ausência delas e para colocar as pessoas envolvidas no processo de inclusão 

numa posição menos desconfortável por meio da personificação do problema e da ameaça, 

delimitando-os. 

No entanto, este processo torna-se muito mais complexo na medida em que estas 

crianças tornam-se próximas e apresentam-se como semelhantes e ainda mais quando os 

professores são obrigados a trabalharem em prol de seu desenvolvimento e conhecimento. 

Destaca-se, então, a ambigüidade que a representação comporta e que se evidencia nas 

entrelinhas do discurso. Por vezes todos são iguais, não havendo diferenças essenciais entre os 

aluno com e sem deficiência, e por vezes são tão diferentes dos demais, que os professores 

sentem-se incapazes de trabalhar com eles.  

No discurso conscientemente produzido para uma psicóloga que está estudando o 

assunto, proferir que todos somos iguais, “deficientes ou não”, parece “pegar bem”. Desta 

forma, ao serem solicitados a explicar o que é a pessoa com deficiência e como esta se 

distingue das demais, vê-se um esforço para negar as diferenças e afirmar, não a igualdade de 

direitos, mas a velha idéia, tão compartilhada no Brasil, de que todos são iguais. Idéia esta 

baseada na miscigenação racial e desenvolvida nas primeiras décadas do século passado para 

afirmar uma falsa igualdade entre as raças e a ausência de preconceito no país e que nada 

ajuda na luta em prol da igualdade de oportunidades e direitos até então distante de ser 

alcançada plenamente. 

Então o conhecimento tem que ser dos dois, o compromisso dos dois, a dificuldade 
vai ter tanto aqui quanto aqui. Aprender, você vai aprender tanto aqui quanto aqui. 
Claro, a troca vai ter, o amor. A interação, tanto com eles, como com o professor. 
Tudo, a paciência, tudo, então vai ter aqui e aqui. Porque na verdade eles não são 
diferentes, eles são um só. 

 



 85 

Outra forma de amenizar a diferença do aluno com deficiência é afirmando que todos 

são diferentes, ou que cada aluno tem algum tipo de deficiência. Este discurso atualmente é 

mais aceito e difundido que o anterior, no entanto parece esconder uma lógica parecida, na 

medida em que se percebe que esta afirmação global da diferença constitui apenas mais uma 

forma de discurso racionalizando sua negação. 

Então, cada aluno é diferente. Então, o deficiente, né, o dito deficiente, ou dito 
normal, eles também precisam ser trabalhados. 
 
Esse outro aqui não tem o físico, mas tem uma certa deficiência, entendeu? Eu acho 
que todo mundo tem alguma deficiência, seja no aprendizado, ou em alguma parte de 
sua vida, não só física.  

 
Por que os alunos não têm uma deficiência, mas também são todos diferentes... estou 
falando do aluno que é normal. 
 
Aí tem uma menina que tá com uns problemas, assim, ela tem umas diferenças, né?  
Porque cada criança tem suas diferenças, e a gente tem que trabalhar com cada um 
respeitando essas diferenças, entendeu? 

    

Ao passar do discurso para a prática ou até para um discurso menos recionalizado se 

vê, como diz a música, que são “todos iguais, mas uns mais iguais que os outros”, ou todos 

diferentes, mas uns mais diferentes que os outros. Isto se deixa escorregar nas entrelinhas do 

discurso quando se diz que dentre os alunos “normais” existem diferenças, disto pode-se 

deduzir que existe uma categoria à parte, os “anormais” que são mais diferentes. Já na última 

fala, pode-se pensar que se todos são diferentes, não faz sentido afirmar a diferença da menina 

“com problemas”, a menos que esta seja uma diferença maior ou qualitativamente diferente 

das demais. 

...fala de deficiência: mas que nada, um deficiente pode se desenvolver 
completamente como o outro. Mas eu acho que no fundo quem é deficiente sente 
alguma coisa de, sente não poder enxergar, não poder andar, não poder... sente que 
não é igual a todo mundo. E eu acho que não é completamente simples e fácil assim 
não, como todo mundo fala, que ele pode fazer tudo o que ele quiser... Porque você 
diz, tem que tratar por igual, mas não tem como tratar por igual, entendeu? Aí tem 
que tratar tudo igualzinho, ele é igual a todos. É? Até que ponto? 

 
É interessante se discutir dois pontos a partir desta fala: a- reconhecer que todos são 

diferentes não implica necessariamente a não posição de alguma diferença especifica num 

lugar de exterioridade, alteridade, ou de diferença radical; b- a igualdade tão pregada 

atualmente tem sido pensada de forma a considerar que diferenças individuais não existem e 

que se deve tratar todos da mesma forma, quando o que se deseja é justamente o oposto para 

que haja a igualdade de oportunidades.  

O primeiro ponto pode ser pensado em termos teóricos a partir do processo de 

colocação em alteridade, descrito por Jodelet (1998), o qual propõe a existência de diferentes 
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formas de lidar com as diferenças, as quais vão desde a simples constatação do diferente 

fundamentada na categorização, até a exteriorização do outro, chegando a desumanização. 

Desta forma, considerar que os alunos são todos diferentes entre si pode significar a 

constatação de existência de um outro próximo, que compartilha diferenças e semelhanças, 

podendo ser enquadrados numa mesma categoria mais abrangente. No entanto, diante da 

constatação de uma diferença radical, que impõe à imagem da criança com deficiência um 

mundo à parte do das demais crianças, que deve ser estranhado e distanciado, este outro deixa 

de ser simplesmente um diferente para se tornar um alter. Ele é posto numa condição de 

inferioridade e passa a ser aquele com o qual eu posso até conviver, mas não quero ser 

misturado, ou confundido. O discurso acima evidencia a existência desta diferença mais 

radical em meio as diferenças próximas.  A professora é diferente dos alunos, os quais são 

diferentes entre si, no entanto, há um grupo de alunos cujo traço de diferença é considerado 

tão extremo, que esta característica o opõe aos demais, que passam a afastá-lo por considerá-

lo um não-nós. 

 Já o segundo ponto refere-se ao processo de incorporação de novos conteúdos por 

meio da construção seletiva, na qual os sentidos são selecionados, reinterpretados e 

transformados de forma a construir a representação. É comum ouvir as professoras afirmarem 

que todos devem ser tratados da mesma forma porque são iguais. Com isso, elas sentem-se em 

concordância com o discurso igualitário atualmente defendido por ativistas e especialistas. No 

entanto, a concepção delas acaba se diferenciando radicalmente dos princípios inclusivos e 

igualitários, visto que as diferenças interpessoais e intergrupais são óbvias e a idéia de que 

apesar das diferenças temos que tratar todos iguais não se sustenta. Pessoas diferentes 

aprendem diferente, se comportam e sentem diferente, possuem necessidades diferentes e 

precisam ser atendidos em suas diferenças, logo, o imperativo de tratar todos igual cai por 

terra. As diferenças precisam ser reconhecidas e consideradas no processo educativo para que 

todas as crianças aprendam e tenham oportunidades semelhantes. 

 

8.2.3 Deficiência ou deficiências? 

Os alunos com deficiência carregam uma marca comum, no entanto não são 

considerados todos iguais entre si, há diferenciações fundamentadas nos diferentes tipos de 

deficiência. Isto acarreta uma dificuldade no momento de demarcar o que é ser ou não 

“deficiente” de forma geral, visto que a deficiência mental e a motora ou sensorial 

(comumente englobadas no mesmo grupo) são consideradas marcadamente diferentes, 
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podendo-se dizer que são tecidas diferentes teorias a fim de dar conta de cada uma delas 

separadamente.  

Ah! Uma série de coisas que diferencia. A questão do aprendizado, a questão assim 
que a gente falava aqui, da deficiência realmente demonstrada, aquela física né? Por 
que a física, você olhou e está vendo que a pessoa tem uma deficiência. E a criança 
que não apresenta fisicamente nenhuma deficiência, você já vai analisar a questão 
mental, se aquela criança tem facilidade de aprendizagem, se não tem. É, eu acho que 
a gente tem que analisar esses dois lados, físico e não físico. 

 

 A deficiência física, então, parece ser mais fácil de ser diagnosticada, visto que está no 

corpo, é algo visível, perceptível, enquanto a deficiência mental é mais relativizada e é de 

difícil diagnóstico. No entanto, é um elemento complicador o fato de que muitas vezes ambas 

se encontram imbricadas e uma deficiência física pode gerar uma mental e vice-versa. 

Agora pode ser físico, mas esse físico dificultar a aprendizagem, dificulta tudo, 
entendeu?  

 
No que se refere ao que as professoras denominam deficiência mental ou, mais 

comumente DM, o diagnóstico é normalmente complexo e fluido. Ele implica uma série de 

valores compartilhados pelo grupo, de forma que qualquer desvio de conduta, qualquer 

comportamento incomum e, principalmente, a dificuldade de aprendizagem, parece ser 

suficiente para enquadrar o aluno nesta ampla categoria. Desta forma, as docentes vivenciam 

quase uma obsessão por diagnosticar qualquer aluno difícil como tendo uma “deficiência”, 

“problema”, “dificuldade” ou “doença” mental, engendra-se, portanto um perigoso jogo de 

“achismos”, no qual sempre quem perde são as crianças. 

E SERIA ESSA DIFERENÇA QUE VAI DETERMINAR SE UMA CRIANÇA TEM 
UMA DEFICIÊNCIA OU NÃO? É ISSO OU NÃO?  -É, no caso é um 
comportamento né, um comportamento assim diferente... Ou pode ser agressivo 
demais, uma criança muito ãããã, uma criança que briga por tudo, que tem uma reação, 
né, violenta.... Ou então a criança que de repente é muito apática, que é justamente o 
oposto, né?  
 
...eu descartei a possibilidade dele ser hiperativo, porque uma criança hiperativa, 
jamais ela ia se concentrar mesmo que eu desse enes atividades tranqüilas.Então, era 
questão de limite mesmo, na época o que eu notava era a questão do limite. 
 
...o desenvolvimento dela é excelente, o que me preocupa é o balançar agora assim e 
para frente e as vezes rodando assim.Tipo assim, eu pensei já numa questão de 
autismo. Mas já descartei, porque ela se concentra e a gente sabe que o autista ele não 
se concentra.Mas parece que tem outra síndrome, o que destaca a necessidade da 
gente estudar mais. 

 

Neste jogo, as dúvidas são constantes e as informações raras, logo a palavra do médico 

sempre prevalece. Comumente o diagnóstico médico é acatado sem discussões, mesmo que 

para as docentes as evidências provem o contrário. A opinião do especialista é tão decisiva 
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que ela demarca uma nova realidade e não apenas uma nova forma de enxergar a mesma 

realidade.  

Até os 3 anos ele era uma criança normal, depois é que descobriram. Mas eu acho que 
ele está bem pior. 
 
É, mas pode ter crianças também que possa até ter alguma deficiência, mas a gente não 
perceba. X mesmo, no início, eu não imaginava, ele tinha uns comportamentos mais... -
A gente chegou a encaminhar para o psicólogo. –É, e isso foi comprovado, né, ele foi 
para o neurologista. -Eu percebia que ele tinha uma hiperatividade, mas não a ponto de 
ser uma coisa como esta.  
 
Ele tinha alguma dificuldade, assim, ele tinha uma dificuldade, ele era, ele era, ele teve 
problema no parto e tal, que comprometeu, mas para mim ele não era. Ele não era minha 
gente, o único problema dele era esse, que realmente enchia o saco. 

 

 Esta última fala ilustra bem o conflito que se estabelece quando os critérios do 

especialista se chocam com os próprios critérios. O fato de existir um correspondente físico 

para um problema comportamental põe em xeque a noção antes referida de que um mesmo 

aluno não pode ter uma deficiência e produzir satisfatoriamente. Neste caso, vê-se que a 

professora fica confusa em afirmar se a criança tem ou não uma deficiência, visto que ela não 

apresenta tanta limitação, o que seria fundamental para se considerar alguém “deficiente”. 

 No que se refere na constatação das origens, ou causas da deficiência, as variações 

também estão presentes. As docentes fundamentam a deficiência sobre as causas mais 

diferentes possíveis, que vão desde um aspecto físico como a falta de alguma substância no 

cérebro, ou a falta de um sentido desde o nascimento, até a associação com um estilo de vida 

reprovável. No entanto, cabe salientar que na discussão das causas mantêm-se as diferenças 

entre a deficiência mental e as demais, sendo a primeira mais complexa. 

As deficiências físicas podem surgir ao acaso, por questões biológicas 

incompreensíveis, por complicações na gestação ou no parto, por falhas no processo de 

desenvolvimento, como pular alguma fase, ou ainda por acidente. As complicações na 

gestação são comumente justificadas por alguma conduta da mãe, como tomar remédio para 

abortar, uso de álcool e drogas, entre outros.  

Já as deficiências mentais são mais complexas quanto a sua origem, visto que são mais 

fortemente associadas a um estilo de vida, ou alguma conduta reprovável, às novas formações 

familiares e à pobreza. São vinculadas com o contexto em que se insere a criança, 

principalmente no período gestacional, mas também não só no início da vida, como 

atualmente. No entanto, as origens puramente biológicas não deixam de ser consideradas. 

Um curso que a gente fez, que eu tava fazendo, ele pontua muito bem isso, que fala dos 
traumas que acontecem, né? -E um problema só no cérebro, de oxigenação, ele vai dar 
problemas seriíssimos na criança, né isso? E as vezes é uma coisa pequena que com o 
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tempo vai dar... -Como o engatinhar, né, a criança não engatinhar, né? Uma etapa 
queimada que no futuro vai refletir em outras coisas. -É, e ai você vai ver depois na fala, 
na voz, na locomoção, no que for. 
 
Tem Y que ela fica aérea...  por que eu sei que a mãe dela é alcoólatra, né? Eu não sei se 
a mãe dá bebida a ela. Porque as vezes o jeito que ela chega na sala parece que é como 
se ela tivesse alcoolizada... -É, mas eu já vi que tem uma doença que se a mãe beber 
muito na gravidez, pode afetar, tem uma síndrome que a criança nasce.  
 
Então é assim, isso são muitas coisas que levam, vamos dizer, a uma deficiência... 
Então, o que é conseqüência das coisas que ela passou, né? Ou da mãe na gestação, né, 
que tomou um remédio para abortar, que não se alimentava direito e ao nascer a criança 
também não foi bem alimentada. Então tem uma série de coisas que pode desencadear 
daí.  
 
É, mas vai ver a história de vida dele. Porque a gente já viu que tinha a dificuldade dele. 
Tinha um pai, que não foi pai biológico, que foi preso.  Não, a mãe dele era mulher de 
rua. Ele queria porque queria visitar o pai no presídio, tudo isso.  

 

Percebe-se, então, que a representação da deficiência também está a serviço de 

reafirmar alguns valores do grupo em questão na medida em que a deficiência do filho pode 

ser compreendida como a conseqüência indesejada de condutas inapropriadas dos pais. A 

possibilidade da deficiência serve, portanto, para reafirmar os modelos de família, de 

educação dos filhos, de alimentação, entre outros. 

De fato as deficiências não são vistas como uma só: como se percebe, se diagnostica, 

as causas atribuídas, tudo isso varia em função de que tipo de deficiência  que se está falando, 

se são físicas, ou mentais. Outro aspecto também variável é como lidar e as dificuldades 

impostas por cada tipo de deficiência. As professoras apresentam opiniões variadas quanto a 

esta questão e desenvolvem escalas com níveis de dificuldades diferentes.  

É quase uma unanimidade a deficiência mental ser considerada a mais difícil, visto 

que a pessoa que a possui é compreendida como tendo um funcionamento completamente 

diferente das demais. As sensoriais também foram eleitas as mais difíceis por uma minoria, 

que justifica esta escolha devido a conseqüente dificuldade de comunicação. Já as deficiências 

físicas (motoras) são entendidas como as mais simples de lidar, visto que requerem mais 

adaptações estruturais do que propriamente nas estratégias de ensino. 

Eu acredito, assim, que trabalhar com deficiências que sejam auditivas, ou 
deficiências visuais, eu acredito que sim. Até porque você tem que ter uma 
especialidade maior, um estudo né, você tem que ter um aprofundamento. Porque 
imagina, você ter que falar, ou ter que gesticular para aquela pessoa entender e você 
não saber dele se ele tá compreendendo e ele não se fazer entender para mim de que 
aquilo que foi passado foi compreendido e ele não ficou com nenhuma dúvida. Então 
eu acho que é complicado a deficiência auditiva e a deficiência visual.  

  
Eu acho que a deficiência mental, eu acho que a mental também é difícil para quem 
não tem assim nenhum conhecimento de como lidar... talvez você não consiga. Eu 
acho que talvez uma motora não, seria tranqüilo, como a da menina que já estava se 
adaptando, né, mesmo no primeiro dia. 
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É interessante notar que se impõe uma enorme barreira comunicativa entre a pessoa 

cega ou surda e as demais. Não se pode negar que dificuldades existem e novas estratégias de 

comunicação precisaram ser construídas na relação com estas pessoas para que esta seja bem 

sucedida, mas há a possibilidade do professor estudar e se familiarizar ao menos parcialmente 

com uma nova língua, como a Língua Brasileira de Sinais (libras). No entanto, percebe-se que 

há, entre alguns professores, a fantasia da impossibilidade total de compreensão mútua e, 

conseqüentemente, a educação de uma criança com deficiência sensorial em sala regular se 

torna impossível.   

Um aspecto a ser salientado é que esta concepção é compartilhada entre as poucas 

professoras que nunca tiveram a experiência de trabalhar com este tipo de aluno, enquanto 

aquelas que têm mais proximidade com eles, imediatamente contam suas experiências e 

estratégias razoavelmente bem sucedidas.  

...baixa visão, ele desce ele sobe, ele tem dificuldade enxergar letra. Aí eu aprendi 
com ele que eu tenho que escrever tudo grande que é para ele poder enxergar. 
 
Até talvez um auditivo, se ele já souber ler os lábios e tal ele já pode até ter uma 
compreensão. Porque lá na escola tem uma de baixa visão e como é feito o trabalho? 
Ela escuta tudo, ela participa da aula. Agora quem escreve? A colega bota um 
carbono com o papel, ai a colega escreve, ai depois uma pessoa que tem, vai ajudá-la, 
vai transcrever, vai ler para ela, vai explicar, vai fazer a atividade junto com ela. 
 

 Diante de experiências bem sucedidas com alunos com deficiências sensoriais e da 

concepção de que as deficiências motoras isoladas não acarretam grandes repercussões no 

desempenho escolar dos alunos, a nomeação destes casos como deficiência é posta em xeque. 

Como o aluno com deficiência é aquele que apresenta grandes limites e baixo desempenho, 

estas pessoas, apesar de possuírem uma falta, a qual também é definidora da deficiência, não 

são considerados tão “deficientes”, quanto as outras com maiores limitações.  

Foi aqui que eu conheci o trabalho que é feito com alunos deficientes físicos, né, 
porque nesse caso aqui são físicos. Aqui são crianças ditas normais entre parênteses, 
né, mas que você encontra também inúmeras dificuldades como eu já falei. 
 
Eu acho que talvez uma motora não, seria tranqüilo, como a da menina que já estava 
se adaptando, né, mesmo no primeiro dia. Seria mais fácil porque ai é só uma questão 
de ajudar, mas na questão da compreensão, da aprendizagem, se ele não tiver 

nenhuma deficiência, eu acredito que não. 
  

 Desta forma, vê-se que os “deficientes físicos” ainda são considerados “crianças 

normais” se não tiverem nenhuma deficiência na compreensão e ou na aprendizagem. A 

deficiência por excelência, aquela que é considerada anormalidade, é a que gera transtornos 

cognitivos, ou comportamentais acarretando problemas na aprendizagem. Logo, as 
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deficiências mentais são vistas como as deficiências mais radicais, chegando a se considerar a 

impossibilidade de trabalho com estas crianças em sala regular. 

O QUE SERIA MAIS DIFICIL? -É DM, é um problema seriíssimo ali. Eu acho que é 

bem mais complicado do que uma criança que não vê, mas que tem, não sei, tem a 

consciência, entendeu? Tem a consciência perfeita, que tem uma deficiência, claro, 

que não enxerga, mas é totalmente consciente pra tudo. Porque alguém como X, por 

exemplo, que não tem consciência, não tem, ela não tem consciência, como é que 

você vai trabalhar com uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que não sabe 

quem é. 

 

O mais difícil de todos, eu acho assim, é o mental que precisa de uma pessoa ali junto 

com aquele aluno porque lá na escola a gente teve uma experiência assim com uma 

aluna com deficiência mental no ensino regular e foi um sufoco. Os alunos queriam 

desistir porque essa aluna, ela tumultuava a sala, ela batia nos colegas, ela xingava, 

ela fazia tudo. Quer dizer, a professora não sabia como lidar.   

 

 A deficiência mental é associada diretamente com o descontrole e a imprevisibilidade 

e os alunos que a possuem são marcados pelo não saber pleno, pela falta de consciência e pelo 

comportamento absurdamente inadequado. Desta forma, os alunos com déficit cognitivo e os 

com problemas comportamentais são postos todos numa mesma categoria, como se ambos os 

aspectos estivessem sempre associados, dificultando ou até impossibilitando qualquer 

tentativa de educação formal regular.  

 Estes são considerados os alunos com maior necessidade de um especialista, visto que 

seu funcionamento mental é dotado de peculiaridades com as quais os professores não se 

julgam capazes de lidar. Por isto, são estes alunos que causam maiores problemas para os 

professores, tanto em termos concretos em sala de aula, quanto angústias, medos e 

sofrimentos. Estes sentimentos serão trabalhados mais adiante, neste momento são as 

dificuldades concretas referidas pelos professores que serão discutidas mais detalhadamente. 

 

8.2.4 O começo das dificuldades: problemas estruturais 

O assunto inclusão do aluno com deficiência no ensino regular evoca imediatamente 

menções às dificuldades enfrentadas em tal processo, o qual é considerado um enorme 

desafio. As professoras referem-se enfaticamente às múltiplas dificuldades com as quais são 

obrigadas a conviver cotidianamente até mesmo quando não há a inclusão, o que acaba 

revestindo o acesso das crianças com deficiência com uma áurea de utopia, de sonho 

inatingível, posto que o terreno ainda não se encontra preparado para recebê-las.   
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Agora é um desafio, com certeza, todo dia é um desafio tanto no regular, quanto no 
especial, entendeu? É um desafio.  Porque aqui olha, é um desafio, você entra e tem 
várias famílias, várias cabeças, dificuldades diferentes, educações diferentes, então é 
um desafio. 
 
... ainda tem muita coisa aqui no regular que ainda precisa ser trabalhada, agora o 
foco agora está no aluno com deficiência. Mas desafio, elas ainda tem problemas mil. 
Tem muitos problemas aqui, muitos, muitos, muitos mesmo, é impressionante. Aí eu 
diria que tem tantos problemas quanto esses. 

 

É mister salientar que, apesar das professoras referirem que há grandes problemas na 

escola independente da presença de alunos com deficiência, no discurso delas o que se 

sobressai são as dificuldades diretamente advindas da inclusão destes alunos. Os problemas 

referentes ao ensino regular de forma geral são pouco comentados, mas é destacado que estes 

tornam a inclusão um desafio quase inalcançável, são as questões de infra-estrutura, como 

espaço físico, material e o número de alunos por sala. 

... das estruturas físicas das escolas estaduais, né? A estrutura física, de material, de 
disponibilidade, de tudo, da quantidade de alunos por sala. Tudo dificulta o trabalho 
com o deficiente, com a criança deficiente. 
 
Eu subia com o menino no colo, a escola tinha escada, não tinha rampa era só escada 
e a sala ficava no primeiro andar. Não tinha ninguém para ajudar na hora do cocô, de 
ir no banheiro. Eu é que limpava o menino.  A questão da estrutura física. 
 
 
E o número de alunos em sala de aula.Vinte e tantos alunos, sem espaço, quase para 
recreação, como tem muitas escolas que não sai nem da sala de aula. É a questão do 
espaço, a questão do compromisso de número de alunos, também a estrutura física. 
Não adianta fazer inclusão se não tem o espaço físico adequado, né, o professor ali 
capacitado, treinado. 

 

Um dos pontos de destaque é o espaço físico, o qual é considerado pelas docentes 

como inadequado ao recebimento das crianças com deficiência. Elas destacam que as escolas 

públicas não se preocupam com a acessibilidade de todos os seus alunos, e quem precisa se 

desdobrar para remediar a situação são elas. Este problema arquitetônico realmente salta aos 

olhos em várias das escolas visitadas na presente pesquisa: são inúmeras escadas, inclusive 

sem corrimão, portas estreitas, banheiros sem qualquer adaptação, entre outros. Estes 

obstáculos não se resumem a um detalhe, posto que realmente causam graves transtornos no 

cotidiano, assim como a professora relata a cima. 

A falta de materiais é citada como uma dificuldade geral pela qual passam as escolas 

públicas, mas que também dificulta a inclusão, posto que as especificidades de cada aluno 

exigiriam uma maior variedade de estratégias de ensino, as quais requerem a utilização de 

diferentes materiais. Dentre estes, os comuns, de papelaria e sólidos, como cubos e bolas, e os 

utensílios específicos, como a reglete para a escrita em braile. Soma-se a estes dois aspectos, 
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um dos problemas mais citados pelas professoras que é o número de alunos por sala e a falta 

de pessoal disponível para ajudar quando há alunos com deficiência, que requerem maior 

atenção.   

Quando a gente já trabalha no limite, né, no limite de número de alunos, quando 
alguém diz que a gente ainda vai receber uma, ainda que seja normal, é dito normal, 
né? Tu já fica louca, porque uma criança numa idade dessa ela dá uma diferença 
enorme, né? 
 

E não vem ninguém para te ajudar, é você e você mesmo. Você imagina uma 
professora sozinha numa sala com trinta alunos e que um dos trinta tem uma 
deficiência. 
 
... um professor só, para não sei quantos alunos aí.  Aí o que foi que a professora fez? 
Senta ali os cinco e pode riscar, rabiscar, o que quiser que vai começar a aula, né. 
 

 Esta é uma das principais críticas feitas pelas docentes, posto que segundo elas, o 

número de alunos por sala consiste num grande obstáculo para que a inclusão aconteça de 

fato.  Questiona-se a proporção de alunos em relação ao número de professores tanto na rede 

estadual, quanto na municipal onde se constata que os professores não se sentem satisfeitos 

com o quantitativo de alunos atualmente encontrado. Diante desta dificuldade previamente 

existente, receber um aluno com deficiência torna-se um grande transtorno, posto que os 

professores consideram que não têm condições de trabalhar as especificidades de cada aluno 

em turmas tão numerosas.  

Como foi dito anteriormente, o aluno com deficiência exige tudo em dobro -  atenção, 

amor, dedicação - e oferecer isto nas condições atuais é considerado impossível para a maioria 

das professoras. Segundo elas, se você se dedicar adequadamente ao aluno com deficiência, 

você vai faltar aos demais. Desta forma, é preciso fazer uma escolha, na qual freqüentemente 

o aluno com deficiência é o maior prejudicado, pois se pensa que não é correto prejudicar uma 

maioria em função de um ou dois. Assim, surgem os numerosos relatos de professores que 

desistiram de alguns de seus alunos para cuidar dos demais, ou daqueles que quase 

“enlouquecem” por tentar dar conta de todos. 

 

8.2.5 O não saber: será esta a maior dificuldade? 

Outra dificuldade constantemente salientada pelas docentes é a escassez de 

informações sobre aquele aluno que chega para elas “como uma folha em branco”. As 

professoras sentem a necessidade de saber exatamente qual é a deficiência de seu aluno e as 

possíveis repercussões desta deficiência na sua cognição e no seu comportamento. Este 

aspecto é sempre comentado em termos do aluno com deficiência mental e espera-se que o 

diagnóstico seja revelado com exatidão por um profissional de saúde: psiquiatra, neurologista, 
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ou psicólogo. Acredita-se que apenas estes detêm o saber sobre este tipo especial de pessoa e 

devem ser capazes de prever a conduta e o desempenho delas.  

Porquê ela veio pra mim assim, “olhe, ela é dm” sem nada assim: “A deficiência dela 
é essa, não é uma muito profunda, ela pode fazer isso”, sem assim, nada. Então para 
mim ela veio como uma folha em branco. 
 
E de informação, porque eu não tenho. Eu não tenho um parecer psiquiátrico ou de 
um psicólogo. Eu não tenho, nunca tive e eu acho que deveria ter.  

 

Como a deficiência mental tem contornos mal definidos, abrangendo uma variedade 

muito grande de manifestações e é impregnada pela sensação de imprevisibilidade e 

descontrole, os professores vêem no parecer médico uma forma de delimitar as expectativas 

que devem investir em seu aluno. O aluno com deficiência mental é um outro completamente 

diferente de mim e dos demais, por isso eu preciso que alguém me diga como é ele, o que eu 

posso fazer com ele e até onde ele pode chegar. Parece ser extremamente difícil para o 

professor o encontro com o aluno considerado deficiente mental, posto que este é sentido 

como dotado de uma diferença radical que torna este encontro algo completamente novo e 

imprevisível. No entanto, os professores não percebem que cada encontro é imprevisível e que 

eles também não sabem o que podem esperar dos demais alunos, tanto em termos de 

desempenho escolar, quanto em termos de comportamento. Os professores pensam como se 

soubessem exatamente como será cada um de seus alunos com exceção do aluno com 

deficiência, sobre o qual precisam receber esta definição das mãos de algum especialista, que 

o informe não só como o aluno é, como também como se deve trabalhar com ele. 

E também saber qual é o distúrbio, né? Se vai deixar minha sala muito mais agitada, 
como é que eu vou lidar, se ele vai ser apático, como é que ele vai ser, a expectativa 
de como vai ser o comportamento daquele aluno. 
 
É difícil por conta do conhecimento, por, além de eu não ter, as meninas também não 
têm. É muito complexo. 

 

A sensação de não saber sobre o aluno, o remete a um domínio de especialistas, no 

qual o professor se considera leigo e, portanto, incapaz de realizar um bom trabalho. É 

construída uma concepção na qual o aluno com deficiência é um ser diferenciado, sobre o 

qual eu não conheço, logo não posso educá-lo. Esta tarefa caberia apenas aos especialistas 

capazes de prever como será essa estranha figura em sala de aula.  

 Esta proposição encontra-se ancorada na história de segregação sofrida pelas pessoas 

com deficiência e seu tradicional vínculo com as ciências da saúde, posto que foram por 

muito tempo consideradas doentes e como tal, submetidas ao domínio dos saberes médicos. 

Desta forma, era impensável educadores comuns se ocuparem deste tipo de pessoa, que eram 
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educadas em ambientes hospitalares, apenas para conseguirem realizar seus afazeres 

domésticos. Desta história, surge a concepção de que aquele que sabe sobre crianças com 

deficiência, principalmente mental, é o médico, enquanto os professores não são preparados 

para este tipo de aluno. É este desconhecimento, esta falta de capacitação, não só sobre o 

quadro específico do aluno que o professor estar a receber, mas sobre a pessoa com 

deficiência de uma forma geral, a maior dificuldade comentada pelos docentes diante do 

processo inclusivo. 

Educar uma criança com deficiência é compreendido como uma tarefa extremamente 

diferente de educar as demais crianças, logo, este trabalho exigiria uma formação específica. 

Conhecimentos peculiares se fazem necessários para o estabelecimento de uma relação de 

trabalho peculiar. Os professores são profissionais treinados para lidar com “pessoas 

normais”, no máximo com as dificuldades de aprendizagem cotidianamente encontradas, mas 

não estão preparados para receber pessoas com funcionamentos tão radicalmente diferentes. 

Desta forma, a formação profissional é considerada insuficiente e é imperativo que haja mais 

capacitações. 

Eu acho que a questão é a formação. É, porque a gente na nossa formação não tem 
isso. Ele não tem isso de você vai trabalhar com a inclusão etc., não. Eu vou ser bem 
sincera, eu teria que saber, eu acho que eu teria que estudar mesmo. Se eu tivesse uma 
turma com sei lá, vinte crianças e que tivesse uma com uma deficiência, vamos dizer, 
uma deficiência mental, eu teria que ter algum... Porque a minha angústia como 
educadora é assim: se eu não tenho esse conhecimento, como eu vou ajudar essa 
criança a se desenvolver? Entendeu, se eu não tenho o conhecimento. 
 

Eu acho que para o professor todos são difíceis porque a gente não é específico 
naquela área, então para a gente  é difícil tudo.  
 
A falta de conhecimento... É, de você não saber como lidar. De você estar ali com o 
problema e agora eu vou fazer o quê? Porque a gente sabe como é lidar com o aluno 
que tem problema de leitura de escrita. 
 
 

É notável que as docentes não se considerem preparadas para receber a crianças com 

deficiência, visto que seus estudos não se aplicam a este tipo de público, posto que as 

deficiências requerem conhecimentos específicos, como o braile, a libras, ou adaptações 

materiais, didáticas e de espaço. Diante disto, a possibilidade de ter que trabalhar com esses 

alunos evoca imediatamente a constatação “eu não sei”, da qual deriva o medo de atrapalhar 

mais do que ajudar. 

Este não saber é considerado a maior dificuldade enfrentada pelos professores no 

processo de inclusão, portanto, é preciso aprender. Mas como? As professoras encaram as 

capacitações como sua salvação. Existe a fantasia de que alguém será capaz de ensiná-las 
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exatamente como seus alunos vão funcionar e como elas deverão fazer seu trabalho, 

diminuindo a ansiedade diante do imprevisível, como se todo esse conhecimento fosse 

dominado a respeito dos alunos regulares. Apesar de admitirem que aprendem com a 

experiência, esta possibilidade não é substancialmente considerada para as docentes, que 

julgam imperativo que se realize uma formação específica anterior, para que elas não acabem 

“fazendo besteira”. No entanto o que se evidencia nesta sede por informação é que o encontro 

com o desconhecido mobiliza angústias difíceis de serem suportadas. 

 
Porque a gente sabe que na formação inicial do professor, do pedagogo, no curso de 
pedagogia não tem inserido esses conteúdos.  É, não tem. E deveria ter, depois da 
inclusão desse tipo de aluno, deveriam ter colocado. -Mas eu acho que agora já deve 
estar existindo. 
 
Porque quando eu fiz pedagogia eu vi isso no curso, mas foi uma coisa pincelada, 
uma coisa rápida, entendeu, e não um aprofundamento. -É, não tem um 
aprofundamento. -Eu nem vi. -Eu também não vi nada. -Eu também não. E a gente 
precisa desse aprofundamento, é importantíssimo. Ou faz esse aprofundamento, ou 
quem tiver pensando que tá ajudando pode estar prejudicando. -Pode estar 
prejudicando, com certeza. 

 

Vale destacar que não é qualquer capacitação que vai dar conta do problema. As 

docentes reivindicam por treinamentos no horário de seus trabalhos, posto que já são 

oferecidos cursos, como o de libras aos sábados, mas os funcionários não se dispõem a 

freqüentá-los porque já trabalham três expedientes e precisam dos fins de semana para 

descansar. Elas consideram, ainda, que é necessário um treinamento mais sério e intensivo e 

propõem que esta formação seja dada em formato de pós-graduação, com uma grande carga 

horária, numa boa universidade, e que os professores que quisessem fazê-la fossem 

dispensados do serviço para estudar. 

Agente tem até vontade de fazer, mas eu não vou. A gente trabalha a semana inteira, e 
não vou sair no sábado à tarde, não vou. Se for nível de pós-graduação... -Eu também 
acho melhor, porque a gente pode fazer uma pós-graduação. -Pois é, deveria ser nível 
de pós-graduação, uma coisa bem fechada, sendo numa universidade de qualidade E 
aí, poderiam procurar saber, nas escolas, os professores que gostariam de fazer, fazer 
seleção e colocar essas pessoas para estudar. 
 
Isso é um trabalho, estudar é trabalho. É investimento que o governo faz. A rede devia 
oferecer um curso de pós-graduação nessa área. -Pois é, você não quer? É como 
especialização em medicina, para ser um bom médico de saúde pública, para ser um 
especialista em... tem que investir nisso. 

 

Por trás desta proposta existe a convicção de que a educação especial é algo 

marcadamente diferente e a parte da educação comum. Mantém-se a noção de que se deve 

formar especialistas que tenham uma disponibilidade pessoal para trabalhar com estas 

crianças, as quais continuam sendo pensadas como  impossíveis de se educar por qualquer 
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profissional, em qualquer escola. É uma idéia perigosa que a preparação do pedagogo deve 

ser separada e específica para cada tipo de criança, como se faz com as partes do corpo 

humano na medicina. Formar alguns professores para “crianças normais”, outros para 

“crianças deficintes”, outros para as “superdotadas”, só pode aumentar a segregação e a 

diferenciação social. Manter as crianças com deficiência no reino privado de especialistas em 

nada ajuda a se realizar a “educação para todos” dentro de uma proposta inclusiva, segundo a 

qual devemos formar professores especialistas no aluno em geral (Carvalho, 2000). 

Foram feitas poucas referências à importância de se incluir na grade curricular básica 

de pedagogia disciplinas ou ementas voltadas ao ensino de alunos com deficiência na escola 

regular. Esta idéia de fato está subjacente à proposta inclusiva, a qual pressupõe que todos os 

professores e todas as escolas estejam preparados para atender as especificidades de todos os 

seus alunos, com deficiência ou não, educando-os de forma diferenciada a fim de garantir a 

eqüidade de oportunidades. Isto não significa que não deve haver profissionais especializados 

nesta área, mas sim que todos os professores devem ser formados de modo a sentirem-se 

capazes de promover o desenvolvimento de todos os seus alunos.  

 Independente da discussão sobre a forma como a informação sobre a pessoa com 

deficiência deve ser transmitida e o alcance que deve adquirir esta transmissão, é de comum 

acordo que o acesso à informação traz importantes vantagens. Segundo as docentes, além de 

amenizar o medo e despertar o desejo de receber estas crianças, a informação possibilitaria 

que o processo inclusivo fosse realizado com maior responsabilidade, diminuindo as 

possibilidades de erros graves por parte delas. 

Então assim, foi tanta informação e ela passou de uma forma tão legal, que... Aquele 
pouco de conhecimento deu vontade de vivenciar a experiência, entendeu? 
 
A gente precisa de ter conhecimento na área, porque assim a gente vai até sentir 
vontade de fazer. -E se sentir segura. 
 

 É realmente um grande problema os professores serem formados para alunos 

padronizados e ideais e depois terem que lidar com uma realidade extremamente diferente 

daquela desenhada nos livros. É preciso que haja uma formação que leve em consideração a 

diversidade, seja ela religiosa, física, racial, de gênero, cultural, de classe social, qualquer que 

seja. No entanto, enquanto isto não se dá de forma plena, é preciso que haja meios em que se 

possa discutir tanto a diversidade em geral como as especificidades dos diferentes alunos e 

para isso as capacitações e os cursos específicos podem ser de grande utilidade. Eles teriam a 

função de informar, aproximando os professores das pessoas com deficiência, possibilitando a 

quebra de fantasias, a redução do medo e a aquisição da sensação de segurança.  
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Além destes momentos específicos, outra forma de troca de informação e experiência 

deve se dar dentro da própria escola entre os professores, coordenadores e diretores e também 

com os professores itinerantes. Este tipo de apoio oferecido pelos demais profissionais é 

considerado necessário, mas escasso. 

 

8.2.6 Parcerias entre profissionais: solução ou problema? 

 É comum as docentes se referirem a histórias, pessoais ou não, em que o professor não 

recebe nenhum tipo de apoio da direção ou coordenação da escola quando da entrada de 

algum aluno com deficiência na sua turma. Este apoio se referiria a uma reorganização do 

ambiente escolar em função das especificidades daquele aluno, ao oferecimento diferenciado 

de materiais e a disponibilidade para informar ou orientar sobre o aluno, ou até mesmo para 

buscar soluções coletivas para os problemas enfrentados, além de dividir a responsabilidade 

pelos resultados alcançados.  

 As professoras afirmam que na escola toda a responsabilidade pela criança é jogada 

sobre seus ombros, ficando o sucesso ou o fracasso desta sob exclusiva responsabilidade do 

docente, ao qual não são oferecidos recursos nem nenhuma forma de apoio. Chega-se a se 

travar uma guerra em algumas escolas, nas quais os professores sentem-se expostos por seus 

diretores, na medida em que estes evidenciam suas dificuldades e fracassos na tentativa de 

incluir seus alunos, culpabilizando-os publicamente pelo insucesso dos mesmos. Pairam no ar 

sentimentos de pressão, de abandono e de disputa, por meio dos quais há um jogo de empurra 

no qual cada um responsabiliza o outro por tudo aquilo que não dá certo. Pouco se vê nas 

escolas públicas o sentimento de cooperação, união e co-responsabilização na busca por 

incluir todos os alunos, mas apesar de raros estes exemplos existem.  

-Para mim já é uma outra questão, é a questão da ignorância. Porque como é que dentro 
de uma escola que tem uma sala embaixo, e vai deixar um professor que tem três 
crianças com deficiência subir a escada com a criança no colo. 
-Aí ia eu feito abestalhada, descia, pegava o menino pesado e subia e ali eu ficava 
porque eu não ia descer na hora do recreio porque eu não conseguia.  
-Então quer dizer, não é só falta de preparo. A direção da escola não foi sensível em 
momento nenhum a isso. A direção não foi sensível a isso e nenhum dos professores, 
que estavam trabalhando ali, também não foram. 

 

O texto acima refere-se à fala de uma das docentes que trabalhava numa escola 

estadual em que havia três salas no térreo sem crianças com dificuldades de locomoção, 

enquanto ela ensinava numa sala de primeiro ano do ensino fundamental localizada no 

primeiro andar e possuía três crianças com diferentes tipos de deficiência, sendo uma delas 

motora. Apesar dos apelos, a professora não conseguiu trocar de sala e era obrigada a carregar 
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o aluno diariamente para subir as escadas. Esta é uma expressão evidente da falta de apoio 

oferecida pelos demais profissionais da escola, como se as adaptações referentes aos alunos 

com deficiência fossem responsabilidade exclusiva de um único professor.  

Outro caso que evidencia como essa falta de apoio é sentida pelos professores de 

forma mais subjetiva, é o exemplo de uma das docentes, a qual, por sentir-se incompreendida, 

pressionada e até exposta de forma humilhante pela direção da escola, passou a cogitar o 

abandono ao ofício docente. Ela conta que suas pressões por melhores condições de ensino às 

crianças com deficiência eram entendidas como uma atitude negativa diante da inclusão e por 

mais que tentasse fazer um bom trabalho, os limites enfrentados eram considerados evidência 

de descaso e falta de esforço. Esta professora relatou estes fatos apenas numa situação de 

conversa informal e demonstrou grande resistência em participar da pesquisa por desconfiar 

que suas afirmações seriam transmitidas a seus superiores, os quais, para ela, a perseguiam. 

 Estes exemplos deixam claro que a inserção de alunos com deficiência nas escolas 

regulares tem produzido efeitos inesperados, não se resumindo apenas aos problemas 

concretos de adaptações do ambiente ou dos métodos de ensino. Há uma grande mobilização 

afetiva que tem repercutido nas diversas relações no ambiente de trabalho e tem engendrado 

novos jogos de poder, os quais precisam ser levados em consideração, mas parecem ser 

esquecidos nas discussões sobre o tema. Torna-se evidente a importância de se salientar o 

papel dos gestores e as relações intraprofissionais como pontos relevantes para o sucesso do 

processo de inclusão. 

 Além deste apoio dos colegas de trabalho, os professores reclamam a necessidade 

receberem um apoio de fora, tanto no que se refere à participação de especialistas, quanto à 

presença de mais alguém em sala de aula para facilitar o cotidiano dos professores e das 

crianças. As docentes consideram que, diante do número de alunos por sala, a recepção de 

uma criança com deficiência, que exige tanto do professor, deveria implicar a presença de 

alguém que pudesse ajudar a lidar com as necessidades especiais deste aluno. 

A concepção de que os alunos com deficiência apresentam inúmeras limitações, leva à 

consideração de que eles não podem fazer quase nada sozinhos, inclusive as atividades mais 

simples, como se alimentar e ir ao banheiro. Logo, torna-se impossível ao professor sair de 

sala e deixar as demais crianças sós para levar um deles ao banheiro, ou para fazer quaisquer 

outras atividades. Outra situação em que se destacaria a necessidade de uma pessoa por perto, 

além do professor, é o caso das crianças com deficiência mental, as quais se comportariam de 

forma descontrolada em sala de aula: correndo pela sala, tirando a roupa, comendo pontas de 

lápis, subindo nos móveis, batendo nos colegas, saindo de sala e gritando. Desta forma, as 
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docentes evidenciam a necessidade da presença de uma pessoa que esteja sempre na escola à 

disposição para ajudar nestas situações. No entanto, esta necessidade nunca é atendida e os 

professores são obrigados a dar conta destas situações sozinhos. 

...é o mental que precisa de uma pessoa ali junto com aquele aluno, porque lá na 
escola a gente teve uma experiência assim com uma aluna com deficiência mental no 
ensino regular e foi um sufoco. 
 
Porque eu já trabalhei com Down e ele... E não tinha, assim, era eu e a auxiliar e não 
tinha mais alguém para ficar, para de certa forma dar um suporte maior. 
 
Tem que ter uma pessoa especial, se não tiver essa pessoa especial ao lado dela para 
dar esse suporte, a professora vai ter que dar e os outros coleguinhas vão dizer “E 
porque só ele que tem?”, entendeu? 

 

Outra forma de apoio freqüentemente solicitada pelas docentes é o do especialista. 

Como os professores não se sentem preparados para acolher a criança com deficiência, eles 

demandam a participação de outros profissionais que possam trabalhar junto à criança em sala 

de aula ou em outros ambientes, como também, trocar conhecimentos, orientando-os. Estes 

profissionais podem ser tanto os médicos presentes nos serviços públicos de saúde, como 

também os profissionais de educação especializados, como é o caso dos itinerantes e dos 

profissionais disponíveis nas salas de recurso.   

  No caso dos serviços médicos, psicológicos, fonoaudiológicos, entre outros, as 

escolas freqüentemente encaminham as crianças com deficiência a estes, na esperança de 

obterem maiores informações sobre o aluno, como diagnósticos precisos e orientações de 

como devem trabalhar. Além disso, é esperado que seja realizado um trabalho à parte da 

escola que possa facilitar o desenvolvimento destes alunos. É depositada muita confiança 

nestes serviços, tanto que, muitas vezes o sucesso das crianças com deficiência é creditado à 

inserção delas nestes atendimentos de saúde, os quais teriam resultados quase milagrosos e 

por isso são vistos como imprescindíveis.  

Eu até conversei com uma psiquiatra, aí ela me disse que o único hospital que tem, é 
um hospital que tem psiquiatria infantil que poderia ver esse caso e tal. E a prefeitura, 
eu busquei, disse que tem esse trabalho. -É o Otávio de Freitas, né? -É e ele ta lá, ele 
ta sendo acompanhando, ele vai toda quarta-feira de manhã. 

 
...já faz fono, não sei o que, não sei o que, quer dizer, tudo o que é necessário para a 
criança se desenvolver ela buscou nos primeiros meses...  
 
Ela assim, ela foi encaminhada para o Albert Sabin...  Não sei por qual motivo, mas 
ela lá, não vão acompanhar ela, e até aqui que eu saiba ela não tem acompanhamento 
de psicólogo, de psiquiatra, ela passou dois anos sem esse acompanhamento, passou 
dois anos sem ir para a escola, o que eu sei é isso dela. Então eu acho que é muito 
pouco. 
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 Além da busca por estes serviços de saúde, as professoras demandam a presença de 

especialistas em sala de aula, profissionais da área de educação que conheçam sobre a 

deficiência em questão, posto que além da dificuldade em educar alunos considerados tão 

diferentes, ainda há o problema da compreensão da libras e do braile. Apesar de serem 

oferecidos cursos gratuitos tanto pela prefeitura, quanto pelo estado, a maioria das professoras 

não possui absolutamente nenhum conhecimento da língua de sinais e nem sabem ler em 

braile. Logo, consideram que o aluno com deficiência auditiva deveria ser acompanhado por 

um professor intérprete para possibilitar a comunicação em sala de aula e deveria haver 

permanentemente pessoas que saibam ler em braile para orientar e corrigir as atividades das 

crianças cegas. 

 No que se refere a este trabalho de apoio, não existe na rede pública a disponibilidade 

de pessoal que fique de forma permanente dando assistência nas turmas que possuem crianças 

com deficiência. No entanto, há a disponibilidade de professores itinerantes, os quais muitas 

vezes passaram por uma formação específica para trabalhar com determinados tipos de 

deficiência. Estes profissionais são oferecidos tanto pelo município quanto pelo estado e são 

solicitados pelas escolas que se sentem com dificuldade de trabalhar com alguns de seus 

alunos, não só com deficiência. Estes profissionais são, então, disponibilizados a freqüentar a 

escola e acompanhar determinado caso uma ou mais vezes por semana, de acordo com a 

necessidade apresentada, para que possam desenvolver um trabalho com o aluno, além de 

prestar orientações ao professor. 

 Há muitas queixas e elogios ao sistema de itinerância. Alguns acreditam que não é 

suficiente um profissional uma ou duas vezes por semana, enquanto a criança necessita de um 

acompanhamento mais próximo em todas as aulas. Outros relatam que o itinerante “vai lá só 

pra constar”, pergunta como está a criança e não desenvolve nenhum trabalho mais efetivo. 

Outra queixa se refere à demora para se conseguir este tipo de acompanhamento mais 

próximo.  

...quando a gente sabe que vai ter um apoio que vem, mas as vezes, assim, daqui que 
venha, a gente sabe que a gente vai na prefeitura e daqui que chegue... vem, mas as 
vezes demora muito e a gente passa aquele tempo, né? -Eu consegui X, mas ela vem 
uma vez por semana. E isso depois de muito tentar. -E quando vem, ela sai 
horrorizada. 
 
Tinha uma itinerante que ia lá uma vez na vida sabe, ela aparecia ai queria saber 
como é que estavam, como estavam os meninos se desenvolvendo não sei o que, não 
sei o que. E uma vez eu até peguei uma discussão com ela assim, numa reunião 
grande, porque ela começou a falar muito bonito ai eu também achei muito ridículo 
aquilo, ai peguei pesado mesmo, peguei pesado. 
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 Outros professores ponderam a importância do trabalho que tem sido efeito, apontam 

resultados importantes, mas destacam a insuficiência de disponibilidade e apontam para a 

necessidade de um trabalho mais permanente. Há também aqueles falam com bastante ânimo 

dos resultados alcançados juntamente com o professor itinerante e apontam para a 

positividade deste trabalho, no entanto estes são a pequena minoria. 

ela já está começando, porque tá vindo uma itinerante, ela tá vindo três vezes na 
semana, excelente por sinal. Porque ela já vem trabalhando com especial há vários 
anos. Ela já trabalha com aluno especial em sala de aluno especial, então esse trabalho 
para ela, assim, ela tirou de letra, foi show. Então ela vem, ela fica com a menina aqui 
dentro da sala. Tudo o que eu faço, ela já está participando. 
 
Aí chegou a itinerante, aí ela melhorou muito, muito, ela já consegue sentar, consegue 
ficar. Não sei se a itinerante sair de repente, se ela vai continuar neste mesmo. 

 

 Na relação com os itinerantes se vê novamente um delicado jogo de poder. Algumas 

vezes estes são considerados importantes parceiros e são vistos como alguém que, além de 

ajudar, pode ensinar bastante. No entanto, comumente os itinerantes são pensados como 

pessoas que fingem que trabalham e que se colocam num lugar se superioridade por 

supostamente saberem mais sobre o aluno. Diz-se que eles existem em função de um discurso 

político de que se oferece apoio e serviços adequados aos professores e eles reproduzem este 

discurso considerado irreal, o que gera grandes conflitos tácitos ou explícitos. 

 Os itinerantes podem realmente fazer pouco pelas crianças e pelos professores, mas o 

fato é que independente do quanto façam, eles serão bombardeados por críticas, posto que se 

encontram numa situação extremamente desconfortável. Entrar no lócus particular daquele 

professor e, num lugar de detentor do saber, criticar suas práticas e propor novas formas de 

fazer, além de interferir diretamente nas aulas não é uma tarefa fácil e exige uma certa dose de 

delicadeza política que nem todos possuem. Os itinerantes são, portanto, uma figura desejada 

e odiada pelos professores. São vistos como uma salvação, como a única pessoa capaz de 

viabilizar o sucesso do aluno. No entanto, também são sentidos como aqueles intrometidos 

que acham que conhecem o aluno melhor que o professor e que vão apontar todas as 

dificuldades e falhas deste, colocando-os num lugar incômodo de que não sabem executar 

suficientemente seu próprio ofício. Desta forma, os professores se engajam num jogo de 

proteção identitária na qual se unem para “menorizar” o trabalho dos itinerantes a fim de se 

protegerem contra as evidência de seus limites e disputarem espaço na importância que 

possuem na educação de seus alunos. 

 Além dos professores itinerantes, outra forma de apoio, oferecida aos alunos e 

familiares, são as salas de recursos. Estas consistem num ambiente disponibilizado apenas por 
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algumas escolas, mas aberto a outras escolas próximas, que contam com material e 

profissional especializado para trabalhar, em horário extra classe, as dificuldades específicas 

de alguns pequenos grupos de alunos. Estes espaços também devem ser abertos às famílias e 

prestar orientação a estas. Funcionam como um reforço escolar especializado e possibilitam 

que aluno com deficiência tenha um acompanhamento mais personalizado e voltado para suas 

particularidades, o que possibilitaria que eles acompanhassem as aulas regulares juntamente 

com os demais.  

 Estes espaços não são muito discutidos pelas docentes e por vezes parecem não serem 

utilizados, ou não serem lembrados. No entanto, elas apontam para a importância de se ter um 

momento de educação especializada com profissionais preparados para lidar com aquela 

deficiência especificamente, além do horário em que a criança está na classe regular. 

Agora eu acho assim, eu acho que é importante ter a inclusão, mas esses alunos no 
horário contrário ter um atendimento. Porque se não tiver alguém, e trabalhar só com 
a criança, naquela sala com crianças todas com o mesmo problema eu acho que não 
vai haver o mesmo desenvolvimento de quando a criança está junto com os outros. 
 
Tem uma sala de recurso que funciona na escola da frente que é para dar apoio não só 
a criança, como aos pais. Mas é como eu digo, ainda não é suficiente, tem que ter um 
trabalho mais sistemático e mais freqüente, entendeu? Devia ter alguém que 
trabalhasse com ela todo dia em sala de aula, entende? 

 

 Subjacente a esta opinião pode estar a idéia de que a criança deve ser inserida em sala 

regular para que ela tenha a oportunidade de se relacionar com outras crianças e se sentir 

socialmente incluída. No entanto, para ela aprender se faz necessário uma educação especial a 

parte, posto que em sala regular é impossível se obter o mesmo rendimento que em sala 

especial. Mas também é possível que se encare a sala de recursos como um espaço de reforço, 

para se retrabalhar os assuntos e exercícios vistos em sala de aula com mais recursos, de modo 

que o aluno possa atingir o máximo de aproveitamento. Além disto, esta sala não deve ser 

restrita aos alunos com deficiência e sim estendida a qualquer criança que esteja com 

dificuldade na aprendizagem e necessite de um reforço além da sala de aula. 

 Todas estas formas de apoio requisitadas pelas professoras e consideradas não 

oferecidas suficientemente remetem a uma constatação já referida que é a de que as crianças 

com deficiência, especialmente mental, possuem uma forma de funcionamento bastante 

diferenciada das demais e seriam, portanto, casos para especialistas, posto que os docentes 

julgam não conhecê-las e não saberem como lidar com elas. 
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8.2.7 As famílias: parceiros ou rivais?  

 Além da participação dos demais profissionais da escola e dos especialistas, a inserção 

do aluno com deficiência no ensino regular requer a colaboração das famílias. Inicialmente, as 

famílias das outras crianças são vistas como um grande obstáculo à inclusão, posto que estas 

costumam reclamar que a presença da criança com deficiência atrapalha o ritmo da aula e que 

o professor dá mais atenção a este aluno do que aos seus filhos. 

...as outras mães ficavam enciumadas porque ele tinha que ter mais atenção.  
 
São as outras mães, que não têm conhecimento, que não tem noção e diz: Olha para 
aí, só dá atenção a fulano, e o meu filho e tá aí! 

  

 As professoras consideram que esta cobrança ocorre por ignorância dos familiares e 

por desconhecimento sobre a proposta da inclusão, no entanto nada se faz para informar estas 

mães e para discutir a respeito do trabalho desenvolvido na escola com estas crianças. Assim, 

além das demais crianças, que já se apresentam como um empecilho por não compreenderem 

a situação e se sentirem enciumadas em relação ao aluno com deficiência, as famílias também 

são tratadas como um obstáculo a ser vencido. 

Além das famílias das demais crianças, os pais, ou melhor, a mãe da criança com 

deficiência também é considerada constantemente um grande problema. Por vezes é a própria 

família considerada responsável pela deficiência da criança, devido ao estilo de vida que leva, 

com já foi dito. Os ideais morais e o padrão da família burguesa composta por pai, mãe e 

filhos vivendo sob o mesmo teto, ainda marcam um referencial cujo distanciamento pode 

trazer graves conseqüências para as crianças, chegando a produzir deficiências. Famílias 

distantes do padrão, mesmo que não tenham gerado a deficiência são pouco capazes de lidar 

com ela e atuam como dificultador do trabalho dos professores, que tentam educar a criança, 

mas não conseguem porque a família desfaz todo o seu trabalho. 

Hoje em dia você sabe que a família está desestruturada. Na maioria a realidade é essa 
mesmo. Crianças que estão adultas demais para a idade. Pais separados, mora com 
avó, mora com padrasto, mora com tios. Assim, problemas mil. 
 
Mas aí ela tem um problema grave, que é a família. Então eu acho que todo o trabalho 
que a gente faz aqui é desfeito lá. A família é um problema, então não é só a criança 
que tem que ser trabalhada, a família também tem que ser trabalhada e a família dela 
é muito difícil. 

 

As famílias são comumente vistas como um problema, ou pela mãe ser superprotetora 

e não deixar a criança se desenvolver, ou por ser omissa e não dar a devida atenção ao filho e 

não investir na sua educação. Outras vezes, apesar de terem boa vontade, as mães são 
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consideradas desinformadas e ignorantes demais para ajudar seus filhos, ou ainda pobres 

demais para isso. 

A mãe dele tratava ele com muito mimo, entendeu? Ele ainda fazia cocô na fralda, ta 
entendendo? Essas coisas. 
 
E a mãe superprotetora queria que ele fosse o centro das atenções, entendeu? 
 
E ela é uma pessoa que quer ir a luta, ela quer investir no filho, né? Só que não tem 
condição. -É, ela se preocupa.  -E isso é raro, viu, encontrar um comprometimento 
assim. Porque quando você pega uma que não tem condições e que é leiga no assunto, 
aí o trabalho é dobrado. Mas essa, só o fato de não ter condição já dificulta. 

 
 

 No primeiro caso, as mães atrapalham por exigirem demais dos professores, por 

estarem sempre por perto e por querem que os filhos sejam priorizados em função dos demais 

colegas. Outras vezes, estas mães são consideradas um obstáculo por fazerem tudo pelos 

filhos e nada exigirem deles, por não estimulá-los e sim os protegê-los demais, retardando 

assim o desenvolvimento dos mesmos. Por outro lado, existem as mães que apesar de 

quererem investir no desenvolvimento dos filhos, não o fazem porque não tem condições 

financeiras, ou conhecimento para isso. 

Independente do porquê a mãe não consegue ajudar o filho, a presença ou ausência 

desta é vista como definitiva no desenvolvimento da criança. A família é entendida como 

aquela que deveria ser uma importante parceira da escola, por ter a função de buscar 

atendimento especializado para o aluno, além de informar os professores sobre ele. A 

importância da família é tão grande que, quando a criança se desenvolve bem e consegue uma 

razoável inserção social, é a mãe e os trabalhos dos especialistas por ela procurados que 

recebem total mérito por isso. Assim como, quando a criança vai mal, a família também acaba 

sendo responsabilizada pelo fracasso.  

Mas isso também tem a questão do trabalho, e assim, eu acho que da família, 
entendeu? Se a família não tiver uma orientação, ou buscar essa orientação, ou esse 
conhecimento... para estimular essa criança, se não ela fica sem nenhum 
desenvolvimento, para estimular seu filho, seja ele com síndrome de down ou com 
qualquer outra síndrome. 
 
Agora assim, houve um investimento. Além dele estar numa escola normal, a mãe 
procurou as orientações, porque se não tivesse essas orientações, talvez eles não... -
Exatamente, a mãe foi fundamental, tanto uma como a outra, para que eles chegassem 
a isso. 
 
...a família também vai procurando outras coisas, entendeu, a própria família ajuda a 
escola. -Auxilia a escola, auxilia o professor. Por exemplo, o menino chegou à oitava 
série porquê? Não foi à toa. 

 

Esta parceria da escola com a família é realmente algo fundamental para a criança 

quando da sua inserção na escola regular, na medida em que isto se faz num 
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compartilhamento de responsabilidade e não como um jogo de culpabilização pelos 

problemas enfrentadas com a criança. É importante notar que, na maioria das vezes, os 

professores referem-se às famílias de seus alunos como dificultadores e não como 

colaboradores. As referências às pessoas com deficiência “bem sucedidas” cujo sucesso é 

atribuído ao trabalho dos pais se tratam de casos de filhos de vizinhas ou colegas. A 

impressão que os professores transmitem é a seguinte: a família dos “nossos alunos” não 

fazem sua parte, por isso é tão difícil trabalhar com eles e se eles não derem certo, será por 

essa falta deste investimento familiar. 

 As professoras parecem utilizar as faltas da família como forma de encobrir as suas 

próprias faltas e como forma de se isentarem do peso da responsabilidade pelos resultados 

futuros daquela criança. Além disso, demonstram um certo preconceito contra as famílias 

pobres, as quais, por mais que queiram e que sofram com isso, não têm condições de ajudar 

seus filhos, os quais encontram-se, portanto, fadados ao fracasso, não havendo muito o que 

fazer por eles.  

 É importante que as professoras denunciem as dificuldades de acesso a serviços de 

reabilitação, de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, os quais sem dúvida são mais 

disponíveis para quem possui dinheiro. No entanto, afirmar que por falta de dinheiro as mães 

não têm como ajudar seus filhos e por isso estes não poderão se desenvolver satisfatoriamente 

parece uma lógica desenvolvida em função da defesa identitária, além de servir para justificar 

condutas de abandono ou desistência dos alunos, visto que eles não possuiriam mesmo muitas 

possibilidades. Assim, os professores parecem se sentir “dando murro em ponta de faca”, 

fazendo a parte deles, cumprindo sua obrigação e insistindo, mesmo sabendo que aquele 

investimento não vai surtir grandes efeitos. Isto porque vai faltar o papel da família, qual seja, 

estimular a criança em casa e buscar os profissionais adequados para trabalhá-la, ampliando 

suas potencialidades. É essa diferenciação entre as possibilidades oferecidas às crianças com e 

sem dinheiro uma das conseqüências das diferenças tão discutidas entre as escolas 

particulares e as públicas. 

 

 8.2.8 Escolas públicas x privadas: de quem é a culpa? 

As professoras tecem freqüentes comparações entre as escolas públicas e as privadas. 

As escolas particulares são pensadas entre dois extremos no que se refere à inclusão de alunos 

com deficiência. Ou são aquelas que não aceitam estes alunos de forma alguma, ou são o 

ambiente ideal para estas crianças, pois lhes oferecem muito mais oportunidades que as 

escolas públicas.  
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  O primeiro grupo de professoras se refere a experiências vividas enquanto eram 

profissionais da rede particular e afirmam que as diretorias das escolas conseguem uma forma 

disfarçada de impor obstáculos à matricula das crianças com deficiência, de forma que o pais 

desistam por eles mesmos. Assim, a escola não precisa despender tempo nem dinheiro na 

formação de seus profissionais, nem nas adaptações necessárias. 

Em escola particular não tem, não tem inclusão... Eu trabalhei em escola particular e a 
escola particular não aceita. Eles têm aquele papo que aceita, mas quando chega 
começam a desviar, sabe? E eu vi isso, na última escola que eu trabalhei, chegou 
síndrome de down, chegou criança deficiente que usava cadeira de rodas e a diretora 
forneceu mil dificuldades para que aquele aluno, ou seja, a família desistisse de botar 
aquele aluno na escola. 
 
Outro colégio grande que eu ensinei, também tinha esse papo, “não, aceita, não sei o 
quê, a gente aceita”. Mas quando chegava, arrumava um jeito de desviar, sabe? E 
nisso a gente nunca teve uma oportunidade, vim ter aqui.  

 

 Por outro lado, outro grupo de professoras contam suas experiências em escolas 

particulares e afirmam se sentirem muito mais seguras para receberem alunos com deficiência 

neste ambiente do que na rede pública. Elas consideram que nessas escolas há todo um apoio 

e uma troca interdiscipinar por meio da qual se aprende muito e se pode realizar um trabalho 

com maior qualidade. É esta participação de diferentes profissionais (psicólogo, 

fonoaudiólogo, médico) que consiste a maior diferença entre ambas as categorias de ensino, 

mas não a única. As professoras se referem à quantidade de alunos por sala, à disponibilidade 

de material, ao espaço físico e até a diferenças nas famílias das crianças. 

 ISSO ACONTECEU EM ESCOLA_PÚBLICA, NÃO É ISSO? Com certeza, em 
escola pública, foi aqui da rede. Até porque em particular isso não vai acontecer não, 
porque o pai não deixa, não permite, se ele vê uma situação dessa, ele reclama. E uma 
criança em escola particular, ela tem todo um aparato. Tem um número de alunos 
reduzido, tem psicóloga, fonoaudióloga, lalalaóloga, tudo óloga.Tem um grupo 
imenso e você todo mês tem uma reunião com esse grupo. 
 -Mas em particular é diferente, é outra coisa, é outro mundo. -Aí você aprende muito, 
ali você troca, você aprende. -Um número bem limitado de alunos por professor e um 
suporte. É uma diferença quilométrica, minha gente, da escola pública em relação à 
escola particular, eu acho que não pode nem comparar.  
 
Não, e outra coisa, além disso, da escola particular ter todo um aparato, a família 
também vai procurando outras coisas, entendeu?  
 
... foi um choque muito grande porque eu saí de escola particular para a prefeitura, 
para escola pública. Então para mim foi um choque muito grande, né, porque eu tinha 
todo um aparato, e ali eu não tinha nenhum aparato, nada nem ninguém me ajudava. 
Era o oposto. 
 

 

 É evidente, então, que estas professoras consideram que as escolas particulares 

oferecem condições de ensino muito melhores, chegando a ser consideradas o oposto das 

escolas públicas, as quais seriam de péssima qualidade, principalmente no que se refere à 
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inserção de alunos com deficiências. Tudo é percebido como sendo tão diferente, que não se 

pode sequer  comparar. Até o comportamento das famílias é diferente, enquanto as de escolas 

particulares cobram resultados e reclamam se algo está errado, as de escolas públicas aceitam 

qualquer coisa e enquanto os primeiros buscam serviços especializados para potencializar o 

desenvolvimento de seus filhos, os segundos nada fazem, ou por desconhecimento ou por 

falta de condições financeiras. As docentes parecem, então, acreditar que quando as escolas 

particulares decidem aceitar a criança com deficiência, a inclusão acontece de fato e dá certo, 

enquanto nas escolas públicas ela parece ser um projeto mal realizado. As escolas públicas 

não estão preparadas, tanto em termos de recursos materiais quanto humanos, para receber os 

alunos com deficiência. Esta é uma constatação aceita pelas docentes pelos tantos motivos já 

explicitados nas sessões anteriores deste trabalho. Pergunta-se, então, de quem é a 

responsabilidade por tamanha defasagem em relação à rede particular de ensino, quem deve 

responder pelas faltas cometidas nas escolas municipais e estaduais?  

 A resposta está na ponta da língua dos professores: são os políticos. Os governantes, 

aqueles que mandam, que fazem leis, mas não oferecem condições para que se possa cumpri-

las, não enviam verbas para as adaptações necessárias, não oferecem capacitação de pessoal, 

nem bons salários. Os governos são apontados como os principais responsáveis pelos 

problemas enfrentados pela criança com deficiência e pelos professores diante da proposta de 

inclusão. 

Ele tem uma certa culpa, né, por ter criado isso e não ter favorecido outros meios para 
facilitar os profissionais que trabalham com ele e para facilitar a própria vida do 
deficiente. 
 

Eu acho que essa coisa da culpa do governo é bem, eu acho que na fala de todo 
mundo. Porque o ideal seria, a escola ideal seria aquela em que eles fossem inclusos 
na sala com os normais e com pessoas especializadas, que desse oportunidade para o 
professor estudar e ele se sentir seguro. Que as escolas tivessem especialistas, 
psicólogos, e na sala de aula o professor com conhecimento, sendo preparado, investir 
nisso, investir. 

 
ENTÃO VOCÊS ACHAM QUE ESTA QUESTÃO, QUANDO ELES COLOCAM 
DA CULPA DO GOVERNO... ESTÁ VINCULADA COM ESSA HISTÓRIA DO 
DESPREPARO? E a questão do espaço, a questão do compromisso de número de 
alunos. -Também a estrutura física. Não adianta fazer inclusão se não tem o espaço 
físico adequado, né, o professor ali capacitado, treinado.  

 

 O governo é, então, responsabilizado pelas defasagens na educação explicitadas nas 

falas a cima. Além disso, também o é pelas demais dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

com deficiência nas ruas de forma geral, como os meios de transporte, as condições das 



 109 

calçadas, entre outros. As professoras apontam que não basta pensar a inclusão nas escolas, 

mas esta precisa ser ampliada para outros ambientes sociais. 

 Outro ponto importante é que as docentes apontam que os políticos impõem a inserção 

de alunos com deficiência nas escolas para somar números e servir como “marketing” 

pessoal. Desta forma, os governantes pouco se importam com a forma como estes alunos 

estão sendo recebidos, nem com as repercussões desta recepção nas vidas das crianças, mas 

sim apenas em publicar quantas crianças estão sendo inseridas nas escolas. Seguindo este 

raciocínio, não são necessários grandes investimentos em formação de pessoal, nem em 

material, na medida em que os números a serem apresentados serão os mesmos. 

É política, né, você constrói uns gráficos tudo bonito mostrando, mas na realidade não 
tem. 
 
Porque se eles pegam, fazem isso, colocam um deficiente dentro da sua sala sem 
haver uma preparação para o profissional e lá fora ele ainda encontra todas essas 
dificuldades. Eu acho que isso é muita utopia, muita propaganda, muito marketing, 
em que há a inclusão, há inclusão. 
 

 Vê-se, então, que a inclusão não é considerada uma realidade no cotidiano das 

docentes. Para elas, as crianças estão sendo aceitas nas escolas regulares, no entanto, elas não 

estão aprendendo nestes ambientes, os quais não têm se modificado em função desta nova 

demanda. A inclusão não existe de fato, apenas nos números, logo, a realidade é de exclusão, 

e o principal responsável por isso é o governo. 

 
Quer dizer, ele estava numa sala incluso, mas na verdade ele estava sendo excluído. 
Só no nome, mas está contando, está contando para o governo. 
 

Ai faz a estimativa e coloca bem bonito assim: “O estado de Pernambuco inclui todos 
os seus alunos”. -É isso que eu ia falar, é isso que eu não gosto. -E no frigir dos ovos, 
a inclusão existe, na verdade? Não, a estimativa tem, num quadro bem grande assim, 
né?  Pois é, porque de boca é tudo muito lindo. 

 

8.2.9 E eu com isso? 

Em se tratando de responsabilidade, fica claro que o governo exclui, a sociedade 

exclui, e os professores? Os professores se sentem mais vítimas neste processo do que agentes 

de inclusão ou exclusão. Eles afirmam que querem incluir, que se esforçam para isso, no 

entanto não sabem como fazê-lo e não lhes são dadas as condições básicas para tanto. Desta 

forma, eles não se sentem incluindo, mas também não se consideram agentes  da exclusão e 

não se responsabilizam por ela. Apenas uma das professoras efetuou uma fenda neste discurso 

quando, no momento em que se falava da culpa do governo, ela afirmou que elas também têm 

sua parcela de culpa. No entanto, o único motivo apontado para isto é a ausência de 
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consciência política e a omissão no momento de pressionar os governantes por melhores 

condições de trabalho. Este discurso foi acatado pelas demais docentes e algumas delas 

propuseram a não aceitação das crianças com deficiência como forma de protesto. 

...nós não podemos dizer que é só o governo não, nós também, nós temos que fazer 
pressão, as pessoas tem que fazer pressão porque o governo é lá em cima. 
 
..,a questão política mesmo, porque nós somos criaturas, vamos dizer assim, muito 
fora da realidade, ausentes, né, muito por fora da realidade política do nosso país. A 
gente só se preocupa quando dói  o pé da gente. 
 
 Eu acho que a culpa também é da gente, a gente também é responsável, nós somos 
muito acomodados. Porque tem professor que diz assim: eu não aceito, não é. Tem 
aquele que diz: eu não aceito, eu não aceito e eu não aceito. E tem aquele que diz: eu 
não aceito porque eu não tenho condições de receber. 
 

 
Essas são as únicas falas em que as professoras se colocam como co-responsáveis pelo 

fato da inclusão não estar se dando de forma satisfatória, e sua responsabilidade se restringe à 

ausência de cobrança diante das faltas dos outros, ou melhor, dos políticos. Não se observa 

um movimento de se pensar que apesar das más condições, elas podem ou devem fazer algo. 

Qual é a parte delas, o que elas podem fazer para mudar minimamente essa situação? Esta 

pergunta não se coloca. 

  Apenas em um momento vê-se um discurso que afirma que elas estão buscando 

saídas e se organizando para dar conta do problema. No entanto, isto é visto como algo 

errado, posto elas não deveriam buscar e sim o governo deveria oferecer. Elas se sentem  

fazendo mais que a parte delas, assumindo uma responsabilidade que não lhes caberia. 

...ai a gente tem que buscar, né? -É a gente tem que buscar, mas é errado, deveria ter a 
orientação, né X? -Nesse caso mesmo de E foi porque a gente é que buscou, ficou 
orientando a mãe, mandando ela buscar ajuda. E agente também teve ajuda dela, né? -
As meninas já compraram remédio para ela, aí a gente dá passagem, uma ou outra 
ajuda. Quer dizer, se a gente não correr atrás, a gente aqui... porque quem ajuda 
mesmo somos nós, entendeu? 

 

Nesta situação é evidente que as professoras assumem papéis que não seriam de sua 

responsabilidade se tivéssemos um governo mais atuante e uma realidade mais justa. 

Remédio, alimentação e transporte são necessidades básicas e de responsabilidade do 

governo. No entanto há outros aspectos que as professoras poderiam se mobilizar para atuar 

de forma a assumir sua parte no processo, mas o que se vê é a utilização de justificativas 

externas, principalmente pelas faltas do governo, para tudo aquilo que não fazem.Como 

exemplo tem-se a ausência de mobilização diante do próprio não saber. 

 
-A rede devia oferecer um curso de pós-graduação nessa área. -Não é má vontade de 
nós. Você pode ter até boa vontade em fazer, mas você não faz porque não tem 
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condições. -Muitas vezes o professor não faz porque não tem tempo. -Agente tem até 
vontade de fazer, mas eu não vou. A gente trabalha a semana inteira, e não vou sair no 
sábado à tarde, não vou. 
 

 O diálogo acima refere-se aos cursos que a rede pública tem oferecido nos finais de 

semana. As professoras afirmam que não têm tempo de buscar este conhecimento, mesmo 

quando oferecido gratuitamente pela prefeitura ou o estado e é evidente que elas também não 

buscarão formações externas e onerosas, como pós-graduações. Elas justificam esta ausência 

de estudo pelo fato de trabalharem, muitas vezes, três expedientes e consideram que o 

governo deveria sustentá-las estudando para depois reinseri-las no serviço. Diante desta 

realidade, não se buscam alternativas, outros meios de se estudar e assim atuar com maior 

segurança e responsabilidade. O que se faz é simplesmente reclamar do que não se tem, do 

que não é oferecido, e utilizar isso como justificativa para uma imobilização geral. 

Observa-se, então, um movimento de defesa identitária semelhante ao percebido por 

Joffe (1995) em seu trabalho sobre a AIDS, no qual as docentes estão sempre justificando 

suas faltas (apesar de não as considerarem faltas) por meio da culpabilização de um outro 

grupo, normalmente os políticos, ou as famílias. Elas se colocam sempre na defensiva, como 

se de antemão já estivessem sendo julgadas negativamente. Chega-se inclusive a protestar 

explicitamente contra a afirmação de que elas não querem incluir, não querem estudar e têm 

culpa pelas falhas no processo inclusivo. 

Agora não jogar a culpa para cima do professor, que não quer estudar, que não quer o 
aluno, que o professor fala assim: ai imagina aquele ali! Não é isso...  
 
É como a gente falou aí minha gente, não é porque a gente não quer incluir, né, que a 
gente não aceita aquele aluno, não é isso. Não, é não. Porque eu acho que quando a 
gente vê, o professor, ele quer, ele quer aquele aluno lá dentro, mas ele sabe a 
realidade dele. Só que tem os problemas, né? Que leva a gente a um espanto imediato. 

 

É interessante destacar que esta última fala foi proferida com grande ênfase, no final 

do grupo, quando as docentes foram perguntadas se gostariam de colocar mais alguma coisa 

que julgassem importante. Elas, então, aproveitam para fechar o encontro destacando 

novamente sua isenção de culpa. Chama a atenção a forma defensiva como é construído o 

discurso. Este se organiza como se estivesse em resposta a alguém que acusa previamente. 

Não se sabe ao certo quem é esse alguém. Podem ser os políticos, os diretores da escola, ou a 

sociedade como um todo, que as considera responsáveis pelo que não está dando certo. No 

entanto, e mais provavelmente, esse alguém que acusa pode ser elas mesmas, as quais se 

engajam no duplo movimento de auto-culpabilização e de defesa do grupo diante de um 

estranho. Este é um processo mais afetivo que cognitivo e para compreendê-lo melhor é 

necessário entender como as professoras se sentem diante do imperativo da inclusão. 
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8.2.10 O antes: o impacto da notícia como um grande susto 

As professoras que nunca tiveram experiência direta com alunos com deficiência, ao 

serem perguntadas como se sentem diante da possibilidade de recebê-los, se posicionam de 

formas variadas. Uma delas considera que seria um prazer, outra afirma sentir vontade de 

trabalhar com essas crianças. Há, ainda, quem evidencie um certo medo e insegurança, mas 

acha que no final daria tudo certo e outras destacam o nervosismo e o medo da frustração.  

Eu nunca tive o prazer, a oportunidade de ter que passar conhecimento para essas 
pessoas. 
 
Aí ela ensinou, ela foi passando assim, a teoria e a prática, numa maneira tão legal 
que dava vontade de trabalhar... Aquele pouco de conhecimento deu vontade de 
vivenciar a experiência, entendeu? 
 
No começo ia dar uma desarrumada, ia me dar uma desestruturada assim, a notícia a 
priori, não é verdade? ... Realmente, eu tô sendo muito sincera, eu ia receber essa 
notícia, eu ia receber com espanto, com surpresa, com insatisfação. Eu tô sendo muito 
sincera. Meu Deus como é que vai ser? Mas a gente sabe que a gente tem que acolher, 
então eu tenho certeza que quando ela chegasse, nos primeiros dias ia ser uma semana 
de adaptação, mas depois a gente vai sempre procurando o melhor caminho, mas ia 
ser de surpresa, de apreensão, de inquietação. 

 
Porque a criança é deficiente, vai para a sua sala, aí você já fica nervoso. Já fica 
apreensivo, né? Porque eu já me frustro demais à noite com o EJA, né? 

 

Uma das professoras conta que ter participado de um curso sobre inclusão e ter 

adquirido uma pequena quantidade de conhecimento sobre o assunto já despertou o desejo de 

vivenciar essa experiência. Parece que o que causa mais inquietação na possibilidade de 

ensinar alunos com deficiência é justamente o não saber e, neste caso, um pouco de 

informação já serviu para apaziguar esta angústia.  

Com exceção desta e da primeira fala, é quase unânime referir-se a esta possibilidade 

com uma parcela de medo e angústia, no entanto parece que ainda se apresenta uma certa dose 

de otimismo, na medida em que não se evidencia uma rejeição à inclusão. É possível que 

estas respostas tenham sido influenciadas pela minha presença, posto que é difícil externar 

uma rejeição pessoal à proposta inclusiva diante de uma pesquisadora do assunto. Este não 

seria um posicionamento considerado “politicamente correto”. No entanto, é interessante 

notar que as professoras que já vivenciaram a experiência, a relatam de forma muito mais 

dramática e sofrida, do que se apresentam as expectativa das demais. A notícia parece ser 

bastante desesperadora e causar angústias e dúvidas difíceis de lidar. 

Mas na hora, assim, eu tive um choque. 
 
COMO É QUE FOI ESSE PRIMEIRO IMPACTO? O pior. 

 
Incapaz de lidar, angústia, tudo, tudo de ruim. 
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Quanto mais X saber que ia entrar, né, essa criança que tinha essa limitação, então ela 
deve ter ficado apavorada. 
 
Foi um grande impacto para mim... Eu fiquei: E agora? E agora, José? O que é que eu 
vou fazer? Eu com aluno deficiente, que eu não entendo nada! Como é que eu 
posso?... Foi um desespero.  
 

 Choque, impacto, pavor, desespero, angústia, dificuldade são significantes comuns 

para se falar desta experiência. Diante da concepção de que os alunos com deficiência são 

casos para especialistas, se deparar com a obrigação de trabalhar com estes alunos tão 

estranhos e ainda ser cobrado pelo desempenho deles causa um grande mal estar.  

É, a gente fica aperreado, independente de ser deficiente mental, visual, auditivo, o 
que for, assusta a gente de cara, frustra a gente. Quando disser assim, vai entrar um 
aluno deficiente, não precisa nem dizer o que é, basta dizer que é deficiente, acabou-
se. Não importa qual é a deficiência. Agora se for assim, um professor que já 
conhece, ele não vai ficar tão frustrado porque ele vai pensar assim, eu já sei, 
independente do que vier para mim eu sei como é que eu vou orientar. E a gente não, 
a gente fica perturbada. 
 
A minha angústia enquanto educadora é essa. É de não saber como lidar. Então eu 
acho que eu teria realmente buscar ajuda, conhecimento, teria que ter alguém comigo 
para ajudar, entendeu? 
 
Ai eu disse: mas vai vir uma pessoa, né? Vai vir uma pessoa para me auxiliar e 
auxiliar a menina, porque assim, eu já e eu fiquei pensando: Coitada, os outros vão 
matar a pobrezinha. Ai meu Deus, mais um, como é que vai ser? Porque assim, eu não 
tive um conhecimento, né de como tratar.  

 
É como X falou, como ele vai ficar depois no final, como vai ser o desenvolvimento 
da sala, como vai ser o resultado no final? 

 
 

 As já referidas dificuldades, como o não saber e a falta de apoio provocam afetos 

como: susto, aperreio, frustração, angústia e insegurança. As docentes se questionam se são 

capazes de realizar este trabalho e parecem sentir que não são capazes de conseguir fazer algo 

sozinhas. Elas não conseguem se ver educando estes alunos e se perguntam como devem fazer 

e clamam por alguém que possa orientá-las, ou ajudá-las. Outro aspecto que apavora as 

docentes são as cobranças por resultados. Elas se deparam com o enorme medo de não 

conseguirem, do aluno não progredir, não aprender. O desafio levanta a possibilidade do 

fracasso, do insucesso, portanto elas se vêem diante dos próprios limites e da possibilidade de 

serem consideradas más profissionais e más pessoas. Isto afeta diretamente sua identidade, 

sua auto-estima, além da forma como lidam com a situação. 

 Diante deste quadro, há o desejo de evitar, de fugir da situação, se pudessem diriam 

não a este aluno que tanto as angustia. No entanto, não podem, não só porque a lei não 

permite, mas porque seus valores éticos também as condenariam por isso. Assim, soma-se a 



 114 

culpa à angústia e as professoras sentem-se mal apenas por pensar que não querem esse aluno, 

por enxergá-lo como um grande problema, um obstáculo instransponível, que vai dificultar 

seus dias.  

Ai, meu Deus, eu tô com esse problema, e eu não tô querendo, eu tô, e a gente fica 
nesse conflito, entendeu? Você se põe como se fosse um filho seu. Se fosse um filho 
meu, eu queria que ele fosse? É muito complicado, e no final das contas você fica 
frustrada. 

 

Neste ponto, pode-se argumentar que nenhum professor sabe o que esperar de nenhum 

aluno novo e qualquer um deles pode frustrá-lo e fazê-lo questionar-se sobre sua própria 

competência e deparar-se com seus próprios limites, no entanto, os professores não enfrentam 

este medo e angústia a cada novo aluno. O que, então, faz com que esta experiência pareça tão 

assustadora? Porque o encontro com o aluno com deficiência incomoda tanto?  

Inicialmente porque a representação construída a respeito deste aluno não parece 

circunscrevê-lo e torná-lo previsível. Pelo contrário, o aluno com deficiência é considerado 

um outro distante, marcadamente diferente das demais crianças, com limitações e dificuldades 

incríveis, e o pior, muito pouco se sabe sobre ele. O aluno com deficiência ainda não parece 

ser um objeto tão familiar, não se sabe como ele pensa, como ele sente, como ele aprende, 

assim, não se sabe como agir e nem o que se pode esperar dele. 

A representação construída sobre este objeto parece possuir grandes semelhanças com 

o que Moran e Rose (1998) observaram em relação à loucura. Esta é considerada perigosa, 

incompreensível e estranha e possui uma representação fluida e ambígua, sem uma ancoragem 

definitiva numa época de importantes mudanças sociais. Este também parece ser o caso da 

representação do aluno com deficiência, a qual se caracteriza por compreensões provisórias e 

questões não resolvidas as quais geram o sentimento de incerteza e imprevisibilidade. Assim, 

o objeto não familiar mantém-se estranho e a representação, neste caso, não exerce a função 

de aproximá-lo psiquicamente reduzindo sua ameaça. Pouco se sabe sobre o aluno com 

deficiência, o qual continua sendo um objeto notavelmente ameaçador, na medida em que o 

que se sabe é apenas o suficiente para alocá-lo num lugar de diferente inferiorizado, mas 

pouco circunscrito por características definitivas. Diante deste quadro, é de se esperar que os 

professores se desesperem ao receber a notícia de que vão inserir um aluno com deficiência, 

tão ameaçador, em suas turmas. Mas será que a experiência cotidiana de convivência com este 

aluno é tão difícil quanto o primeiro impacto? 
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8.2.11 O durante: a convivência implica adaptação ou sofrimento? 

Durante a pesquisa, as professoras se engajaram em contar suas histórias e sentiram-se 

à vontade o suficiente para desabafarem sobre seus sentimentos, os quais foram descritos com 

grande intensidade. A maioria delas parece ter confirmado seus medos prévios e dizem ter 

sofrido muito com as pressões enfrentadas quando da inserção de algum aluno com 

deficiência em sua turma. Comumente, a experiência é descrita com uma enorme carga de 

afetos negativos, no entanto, duas delas contam suas vivências de forma menos dramáticas e 

afirmam terem obtido bons resultados. 

Aí para mim foi bastante interessante e, assim, enriquecedor para o meu currículo e 
para o meu conhecimento.  
 
Eu acho que hoje a gente pode contribuir para... a gente já sabe, eu vejo a evolução 
dos meus alunos do ano passado para agora. Assim, a gente já sabe a quem a gente 
recorre. 

 

Os resultados positivos e a sensação de dever cumprido são exceções e se referem aos 

casos de alunos com deficiências sensoriais. O sentimento mais comumente referido como 

presente no cotidiano do professor é a angústia e esta parece estar associada principalmente ao 

aluno considerado DM. 

Eu me desesperei porque ela não tinha limites, ela gritava, ela quer fazer o que quer, 
ela avançava em você, ela tirava o menino porque ela queria sentar aqui ou ali, aí eu 
faço o quê com isso? Deixo? Não. Ela tem que ter limites? Tem. Como? Se eu vou 
tirar ela, ela chorava, ela agarrava a roupa, ela queria me rasgar, entende? 
 
-Mas eu não tive nenhum tipo de assim eu não consegui, foi uma situação nova para 
mim e fiquei muito estressada mesmo. Então eu não conseguia e eu tinha raiva, eu 
tinha raiva mesmo. Quando a dm faltava eu dava graças a deus. -Você tinha raiva 
porque tava sobrecarregada. -Quando ela chegava: ai meu deus! Então eu ficava com 
raiva, porque ela ficava na sala o tempo todo debaixo da mesa, correndo pela sala, 
correndo, correndo e debaixo da mesa, ou na janela gritando, gritando, gritando e eu 
querendo fazer o meu trabalho e não conseguia e eu pegava ela, sentava junto com 
ela, botava ela junto de mim. As vezes pedia a ela para me ajudar, aí dava ponta de 
lápis para ela fazer e ela comia os lápis todos. Aí a outra tinha muito problema 
também, seriíssimo, ela era voltada muito para a questão do sexo. Aí tirava a roupa e 
quando eu via ela estava nua, nua na sala! -Ai Jesus! 

 
 Observa-se um grande teor de desespero diante do comportamento diferenciado e 

descontrolado do aluno. As professoras afirmam não conseguir controlá-los e se vêm 

impossibilitadas de realizar seus trabalhos com os demais alunos. Assim, o aluno com 

deficiência é sentido como uma “pedra no sapato” e é um alívio quando este não está 

presente. Eles causam raiva, não só por não saberem se comportar, mas também por 

remeterem o professor aos seus limites, aos seus não saberes, por fazerem com que se sintam 

maus profissionais e más pessoas por não quererem este aluno. 
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 Os profissionais, então, se vêm num momento de desespero: estão com o aluno e 

precisam fazê-lo se desenvolver, mas não sabem como, não encontram ajuda e sentem raiva 

do aluno, o que gera a culpa, que também se justifica pelo trabalho mal realizado. A 

conseqüência de tudo isso é uma revisão de conteúdos e representações até então bem 

definidas: escola, educar, professor, aluno, entre outras, o que repercute na sua identidade 

profissional afetando a auto-estima. 

 
eu tinha momentos, assim, que eu fiquei sufocada, que eu não sabia mais como agir, 
como eu vou fazer, ta entendendo? Porque não é fácil. 
 
Eu entrei nessa experiência, para mim foi um transtorno, né, eu me senti super, super, 
super, triplicadamente angustiada, porque eu disse: Poxa, para onde eu vou? O que é 
que eu faço? Que atitude eu tomo? Foi muita dificuldade para mim, eu me senti uma 
profissional... eu estou enganando esse aluno, eu estou enganando a família do aluno, 
eu estou enganando todo mundo porque eu não estou fazendo nada com ele. Passou o 
ano e aí? 
 
Eu quase enlouquecia e se deixasse eu... acabou-se. Porque assim, eu conversava com 
a direção, falava, pedia ajuda, pedia tudo, mas não saia disso. -E você continuou o ano 
inteiro? -O ano inteiro! Eu terminei o ano lá quase louca, e chorava todos os dias, me 
angustiava todos os dias, mas não resolvia, eu não tentei resolver. 

 
 Toda essa situação é vivida de forma desesperadora, chegando a afetar a saúde dos 

professores, os quais sentem-se emocionalmente abalados. Há relatos, inclusive, sobre o 

desejo de trocar de profissão e da sensação de enlouquecimento iminente. Estas colocações 

remetem à intensidade com que esta experiência afeta a identidade do professor, que chega a 

se questionar se pode ou se quer realmente exercer esta profissão para qual, pela primeira vez, 

não se sente preparado, nem adequado. Ser professor implica gostar dos alunos e saber 

ensiná-los, como pode, então, ser professor e sentir raiva do aluno e não saber como trabalhar 

com ele? As contradições são comumente encontradas quando se trata de representações 

sociais, no entanto estas se evidenciam para os professores como um grande incômodo, daí a 

afirmação: ou se deixa a profissão, ou se enlouquece junto com os alunos. 

 Este se sentir prestes a enlouquecer evidencia uma certa aproximação do objeto por 

identificação com ele. Conviver com a criança DM (categoria que inclui as condutas típicas, 

as psicoses e as síndromes) é uma experiência tão traumatizante que pode tornar a pessoa um 

deles. A angustiante relação com o aluno com deficiência confere ao professor uma 

proximidade tão incômoda com o objeto, que provoca o movimento contrário de 

distanciamento. Quanto mais se sente semelhante a seu aluno, mais é preciso rechaçá-lo e 

afastá-lo cognitiva e afetivamente, para que se mantenha a saúde mental do professor e, 

portanto, a diferenciação entre ambos. 
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 O medo de tornar-se louco pela convivência com os loucos foi descrito por Jodelet 

(2005) em seu trabalho sobre a inserção destas pessoas numa comunidade francesa. Ela 

observou a construção de uma série de mecanismos simbólicos de distanciamento, a exemplo 

da teoria do contágio por meio dos fluídos corporais. Estes mecanismos, por sua vez, 

engendram práticas segregadoras, as quais mantêm algumas pessoas numa categoria à parte 

impossibilitando que elas se misturem e se confundam com o resto da população. 

É possível que a representação do aluno com deficiência construída pelos professores 

também possa engendrar e justificar práticas destinadas a mantê-los diferenciados, 

dificultando a identificação deles com os demais alunos e com os próprios professores. Estas 

práticas estão presentes dentro de sala de aula e nos pátios das escolas: nas orientações que os 

professores dão aos demais alunos - de que devem tratar de forma diferente o colega com 

deficiência, não podem brigar com ele e não podem brincar da mesma forma - quando os 

colocam em situações privilegiadas durante a aula – como a de ajudante - ou quando não 

cobram dele tarefas e resultados e, por considerarem o aluno incapaz, não investem na sua 

aprendizagem e lhes negam novos conteúdos.  É a profecia auto-realizadora sendo posta em 

prática e as práticas atuando como forma de confirmar as representações e mantê-las. 

 Este, obviamente é um processo inconsciente, posto que ao passo que as professoras se 

comportam de forma a manter suas teorias que inferiorizam alguns de seus alunos, os 

prendendo a um lugar de distância dos demais, elas também sentem o desejo de ajudá-los a 

crescer e se vêem diante da obrigação de educá-los de forma a potencializar seu 

desenvolvimento.  Mas como realizar este trabalho partindo-se do pressuposto de que estes 

alunos jamais se desenvolverão como os demais? Surge, assim, o sentimento de estarem 

sendo cobradas a realizar o impossível e de que são enganadoras. Consideram estar fingindo 

que trabalham com aquele aluno, mas nada fazem para desenvolvê-lo. Isto as coloca numa 

situação de inferioridade diante dos colegas profissionais, posto que não conseguem realizar 

sua obrigação e são cobradas pelos superiores. Este movimento encontra-se permeado por 

raiva, culpa e tanta angústia, que provoca o descontrole emocional do profissional no 

ambiente do trabalho. As professoras relatam, além da desmotivação para o trabalho, visível 

no número de faltas, a insônia, crises de choro, problemas relacionais com os colegas, entre 

outros. 

Agora era eu falando e a lágrima descendo, porque eu já estava assim, muito chocada, 
eu não agüentava mais. Então assim, eu cheguei num ponto, no meu limite de chorar e 
tal. 
 
...e a professora desabou. E não foi de emoção, não, foi porque ela disse: meu deus! 
Na hora a mãe achou que era de emoção, eu acho, né? Mas ela foi lá para sala e 
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chorou, chorou, chorou e disse que para ela, aquilo ali tinha sido a pior coisa do 
mundo. -E ela estava chorando de alegria por ter passado essa fase? -Por ter passado, 
acabou o ano. 
 
É, e eu fiquei, briguei, chorei, foi uma das minhas maiores decepções como 
professora. Porque eu me esforcei tanto para fazer um trabalho, eu me dei e de 
repente foi por água abaixo todo aquele trabalho. Eu não gosto nem de me lembrar, 
porque eu juro a você, foi uma das minhas primeiras decepções na área de educação. 

 
Aí foi preciso calmante, foi preciso chorar, foi preciso buscar ajuda, que não foi muito 
bem recebida. 

 

Vê-se, então, a grande mobilização afetiva engendrada pela inclusão do aluno com 

deficiência. Os professores são impelidos a viver uma nova e forte experiência, por meio da 

qual são mergulhados num turbilhão de sentimentos, muitas vezes ambíguos e sempre difíceis 

de lidar, os quais vão permear as novas construções desta alteridade até então física e 

simbolicamente distante e as relações com ela. Diante deste quadro, cabe perguntar: como, 

então, os professores avaliam a experiência pessoalmente vivida e como avaliam o processo 

de inclusão como um todo?  

 

8.2.12 O depois: como a experiência é avaliada? 

Ao serem solicitadas a avaliar a experiência que tiveram com o aluno com deficiência, 

as professoras geralmente concordam que esta é uma experiência difícil e desafiadora, mas 

válida devido ao conhecimento adquirido e ao engrandecimento profissional e pessoal. 

... eu acho que eu encontrei muitas descobertas, né, muitas. Muitas, eu vi que eu não 
sei de nada. Descoberta de conhecer o aluno deficiente, porque eu não conhecia, viver 
algumas dificuldades que eles apresentam, algumas necessidades, enfim, todas essas 
coisas que eles passam para a gente que eu descobri agora, quer dizer, porque eu não 
conhecia, eu nunca lidei com o aluno deficiente. 
 
No meu caso, eu achei que não foi tão ruim assim, pelo fato de que eu adquiri um 
conhecimento que eu não tinha, uma experiência que eu não tinha. E para mim, na 
minha profissão, eu acho que é importante você conhecer um pouco de tudo, do lidar 
com o deficiente, do lidar com várias situações, né?  
 
É, uma experiência bastante trabalhosa, mas válida. Pra mim, tudo o que eu faço, por 
mais difícil que seja, eu sempre acho que é válido para o meu conhecimento. 
 
Agora eu tô descobrindo que também existe um aprendizado, um troca, lógico, tudo é 
aprendizado com criança com deficiência. Eu to aprendendo muito com ele. 

 
 Vê-se, então, que as docentes avaliam a experiência de forma positiva, na medida em 

que, apesar de sofrerem muito com ela, também aprendem muito e se fortalecem como 

profissionais. Logo, apesar das dificuldades enfrentadas, a maioria das professoras não 

escolheria evitar esta experiência se possível. Apenas uma delas afirmou que não a teria 

vivido, posto que o tamanho sofrimento não é compensado.  
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Este dado causou grande espanto pois, mediante tudo o que já foi exposto, era 

esperado que um maior número de professoras não optassem voluntariamente por vivenciar 

algo tão difícil. No entanto, uma possível explicação para o fato é que as professoras se 

engajam num movimento de proteção identitária no qual todas elas se esforçam para parecem 

de acordo com a inclusão e dispostas a realizá-las. Seria, então, uma traição à imagem do 

grupo a afirmação de que diante da possibilidade de escolha não se optaria por receber o 

aluno. Esta possibilidade interpretativa ganha força ao se constatar que a única professora que 

se posicionou diferentemente foi justamente a mais nova de todas e a que possui menor tempo 

de ensino, menos de dois anos. Pode-se, então, pensar que por ela ainda não estar tão 

mergulhada nos posicionamentos do grupo, deixou escapar tal colocação. No entanto, sua 

colega logo se apressou em justificar sua colocação amenizando-a. 

Aí para mim foi bastante interessante e, assim, enriquecedor para o meu currículo e 
para o meu conhecimento. -Já para mim, não foi assim bastante interessante, para 
mim, né? A experiência para mim foi bastante...  
-Desagradável?  
-Frustrante. Vem sendo, né, frustrante, angustiante. 
...VOCÊS TERIAM TIDO ESSA EXPERIÊNCIA SE VOCÊS PUDESSEM TER 
ESCOLHIDO?  
-Por um lado foi proveitoso, né? Por um lado, né X?  
-Agora, sinceramente, eu responderia que eu não teria tido, porque eu não tinha 
experiência, eu era muito nova em sala de aula, entendeu?  
-Eu acho que uma coisa é um profissional que já tem experiência, a outra é ele 
começar assim do nada, assim, ele chegar no primeiro dia e já pega. É, a gente sempre 
sente uma angústia, né, sente. A princípio a gente sente muito, hoje em dia eu já não 
sinto tanto não. 

 
É interessante notar que poucas professoras consideram que fizeram um bom trabalho 

e que seus alunos com deficiência evoluíram por causa da escola. A maioria delas afirma que 

não conseguiu e não obteve sucesso no trabalho, pois os alunos não aprenderam 

satisfatoriamente. Elas se referem aos resultados como frustrantes e expressam o sentimento 

de impotência. Apesar disso, a experiência é considerada boa e importante devido ao 

aprendizado advindo da oportunidade, a qual nunca é considerada algo fácil de se viver. 

O professor se sente impotente, né? -MAS VOCÊ ACHA QUE CONSEGUIU 
FAZER ALGUM TRABALHO INTERESSANTE COM AQUELAS CRIANÇAS? -
Eu acho que não. -VOCÊ NÃO SE SENTIU CAPAZ DE POTENCIALIZAR O 
DESENVOLVIMENTO DAQUELES ALUNOS? Eu acho que não. Para mim foi 
uma experiência, depois quando passou tudo, eu avaliando, foi uma experiência muito 
boa para mim, porque eu nunca tinha... 
 
É uma frustração para o professor. A gente se sente frustrado, porque a gente não 
consegue, né.  
 
Olhe, eu só digo uma coisa, fácil não é não, viu? -Não é. -Fácil não é de jeito nenhum. 
É um produto do seu trabalho, não é qualquer coisa, você se sente impotente, né? 
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Vale destacar que esta última fala acima merece destaque, pois foi dita diante da 

anunciação do fim do grupo e logo após se realizar uma avaliação das experiências pessoais. 

A referência à dificuldade enfrentada foi uma forma de resumir tudo o que foi discutido até 

então. Além da forma como vivenciam a inclusão, também se debateu sobre o processo 

inclusivo em si, buscando compreender as opiniões dos grupos sobre suas premissas, suas 

vantagens e desvantagens, entre outros. 

 

8.2.13 Incluir sim, mas quem, como e por quê? 

 É unânime dentre as professoras a afirmação de que se concorda com inclusão de 

crianças com deficiência no ensino regular. Todas elas consideram que estes alunos se 

beneficiam quando estão incluídos e destacam a importância disto ser realizado com 

seriedade. No entanto, também é unânime a afirmação de que o processo não vem se 

realizando de forma adequada e de que algumas crianças se beneficiariam mais das salas ou 

escolas especiais, de modo que algumas professoras afirmam a impossibilidade de se educar 

crianças com determinados tipos de deficiência em sala regular. 

 O interessante, neste momento, é compreender os porquês destas opiniões. Por que a 

inclusão é boa? Para quem ela é boa? Por que o aluno com deficiência se beneficia dela? Por 

que alguns alunos não se beneficiariam? Por que ela não está sendo realizada de forma 

adequada? Como seria incluir com seriedade? Entre outras.  

 Inicialmente os professores concordam que incluir é necessário e que os princípios 

inclusivos são positivos, no entanto não se aplicam a todos os casos. Mas por que incluir é 

necessário? A maioria das professoras considera que a principal vantagem é possibilitar que 

as crianças com deficiência convivam no meio social comum e se desenvolvam afetiva e 

socialmente e, assim, não se sintam tão diferentes das demais.  

Mas existe um desenvolvimento social, quando se inclui é assim, a criança vai 
conviver, vai brincar, ela vai ter um espaço. Mas não adianta nada fazer de conta.  
 
Pelo que o governo diz, a inclusão é necessária para que a criança não se sinta 
diferenciada das outras, não é isso?... a intenção dele era exatamente de que esses 
alunos, essas pessoas com deficiência não se sentissem tão inferiorizadas, tão 
diferentes daquelas criaturas que não têm a deficiência que eles têm. Não é? Que eles 
se tornassem um cidadão se achando normal, como as outras. Só por que ele não 
enxerga, só por que ele não escuta? Por que ele é diferente? 
 
Porque ela faz parte de uma sociedade, ela é um ser humano como qualquer outro. -É, 
a criança faz parte da sociedade. -Ela tem que conviver no meio social. -É, a pessoa 
tem que viver num contexto social. -Dentro de suas limitações, ela precisa aprender a 
conviver socialmente. 
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 Considerar apenas a possibilidade de interação e o desenvolvimento puramente social 

é a justificativa mais freqüente quando se pergunta por que as participantes consideram a 

inclusão necessária. Apenas duas delas se remeteram ao desenvolvimento compreendido de 

forma global e afirmaram que as crianças com deficiência possuem capacidades que podem 

ser potencializadas no convívio com os demais.  

É importante a inclusão, é importante a gente receber, você sabe que são crianças que 
têm muito que dar e têm muito a desenvolver, mas tem que ter muito cuidado. 
 
É que, eu acho assim, que é pela evolução da criança mesmo, porque assim, por 
exemplo, se a gente só convive com pessoas... Que nem o menino que não fala na 
selva, ou que não anda na selva, ele nunca viu ninguém falar e se ele só conviver com 
aquilo, ele não vai ter uma evolução diferente daquilo. Se ao redor dele só tem 
pessoas daquele jeito, entendeu? Eu acho que é na tentativa de ampliar essa 
capacidade que a gente sabe que o aluno tem. Por isso essa mistura, essa troca, essa 
experiência de colocar o aluno com deficiência na sala junto com o aluno regular. Eu 
acho que é necessário por isso, para atingir a capacidade máxima daquele aluno 
convivendo com pessoas diferentes. É essa troca diferenciada mesmo. 
 

Importantes aspectos não são referidos pelas professoras, como o desenvolvimento 

cognitivo, a aprendizagem de conteúdos acadêmicos e a possibilidade de formar cidadãos 

críticos mais preparados para atuar no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Isto 

é importante, visto que mais uma vez as professoras se esquivam da importância de seu papel 

no processo inclusivo: a inclusão é boa somente pelo convívio com outras crianças, mas não 

pela função que o trabalho delas exerce na vida dessas pessoas.  

Não se enxerga a educação como um meio para a ascensão social destas crianças nem 

como uma forma de ampliar suas possibilidades. Esta concepção se constrói como uma 

conseqüência direta da representação que se tem do aluno com deficiência e contribui para a 

perpetuação do lugar de inferioridade no qual eles são postos. Estas crianças não aprendem, 

logo jamais terão inserção social plena. Seguindo este raciocínio, a autorização da presença 

destas crianças nas escolas regulares serve simplesmente para que elas se sintam melhores e 

aprendam a conviver em sociedade, logo não vale a pena investir na construção de 

conhecimentos acadêmicos, nem no desenvolvimento cognitivo delas.  

No que se refere às vantagens do processo inclusivo, as professoras se restringem ao 

discurso acima explicitado sobre os benefícios obtidos pela própria criança com deficiência. 

Não é referida nenhuma vantagem para os demais alunos nem para os próprios professores. 

Elas não consideram importante o fato delas mesmas e de seus alunos terem a oportunidade 

de conviver com pessoas diferentes e assim trabalhar seus preconceitos e tornarem-se 

cidadãos mais solidários e menos excludentes e as importantes mudanças sociais que podem 

ser engendradas por esta nova prática. A vantagem da inclusão é atribuída exclusivamente ao 
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aluno com deficiência e todos estão sofrendo e se esforçando enormemente para aceitá-los, 

ficando apenas com as desvantagens.    

Ao justificarem a importância da inclusão, as professoras acabam derrubando seus 

princípios e invalidando suas vantagens. Como é, então, possível incluir desta forma? Ou 

melhor, como as professoras consideram que deve se dar a inclusão?  

Uma opinião fundamentada na representação do aluno com deficiência é que nem 

todas estas crianças devem ser incluídas em ensino regular, posto que algumas deficiências, 

principalmente as mentais, impossibilitam sua aprendizagem e seu convívio com as outras 

pessoas. Desta forma, alguns alunos devem permanecer em instituições ou classes especiais, 

nas quais elas se beneficiariam mais.   

Eu acho que vai depender muito da deficiência que essa criança tenha. Se é uma 
deficiência que não... Que ele possa estar incluso numa turma regular é uma coisa, 
mas tem, vamos dizer, DM que, assim, o trabalho eu acredito que tem que ser muito 
específico com aquela criança... Então assim, vai depender que deficiência é essa que 
a criança tem para que ela possa ser inserida numa turma de ensino regular e que a 
professora vá dar condições, ou vai ter condições de realmente ver como vai ser o 
retorno dessa criança na aprendizagem. Porque senão ela vai ficar frustrada, o menino 
não vai aprender absolutamente, quer dizer, ele não vai se desenvolver em nada, não 
vai haver avanço nenhum para essa criança, e ele poderia estar numa turma de DM ou 
de DA, ou seja lá qual for a deficiência, e que  a professora está fazendo um trabalho 
ali. 

 

 Outro aspecto que implica a preferência por salas especiais é a forma como vem se 

dando a inserção de crianças com deficiência nas escolas públicas atuais. Desta forma, as 

docentes comumente afirmam a importância da inclusão, acompanhando-a de uma ressalva a 

respeito das condições oferecidas aos atores do processo inclusivo. Algumas delas chegam a 

afirmar que nas condições atuais das escolas públicas é impossível de se realizar a inclusão. 

Eu até sou a favor da inclusão de crianças deficientes em salas regulares, mas desde 
que haja um... uma preparação dos profissionais, uma estrutura que favoreça isso. 
 
É POSSÍVEL SE TRABALHAR EM SALA DE AULA JUNTO COM OS OUTROS 
ALUNOS? -É difícil, mas eu acho que não é impossível. -Não, impossível também 
não é. Agora se tiver as condições, é isso que eu digo. Agora tem o rendimento, você 
não pode esperar dela o rendimento dos outros alunos. Mas você pode desenvolver a 
capacidade que ela tem... - Mas eu acho que nessa realidade de escola pública, eu já 
acho que não é possível. É completamente impossível trabalhar com uma criança 
dessa. Ou você trabalha com uma criança dessa e vai faltar para as outras, eu acho. 
Porque ela exige muito. É, exige muito assim, do professor, numa sala de quarenta 
alunos é uma loucura. 
 
Se tiver que optar se uma criança com deficiência auditiva fica numa sala de ensino 
regular, e essa professora não tiver o conhecimento de libras. Essa criança, coitada, 
não vai ficar lendo o lábio dela o tempo todo não, minha gente, não vai, não existe. Aí 
quer dizer, como é que essa professora vai trabalhar com essa criança?  
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As professoras deixam claro que, para elas, simplesmente autorizar a presença da 

criança na escola regular não é suficiente. Não adianta fingir, incluir exige adaptações tanto 

humanas, como materiais e se estas não são realizadas, pode haver graves conseqüências para 

os envolvidos. Este discurso tem sido bastante difundido no meio científico e nas formações 

profissionais. No processo de construção da representação, os atores se utilizam de seus 

afetos, valores e conhecimentos prévios para manejar a forma como eles se apropriam 

seletivamente e reconstroem o discurso científico, dando sentido às difíceis e fracassadas 

experiências vivenciadas.  

Incluir é tirar uma criança e colocar no meio dos outros, sem ela ter uma estrutura 
para...  Eu não concordo com isso.  Botar ele no meio, feito essa história, né? Ele 
estava no meio dos regular, cinco alunos no meio dos alunos regular, mas eles 
estavam excluídos, eles não estavam incluídos ali. 
 
Essa coisa de a criança no ensino regular, eu acho que ela tem que ter a inclusão 
mesmo, tem que conviver com outras crianças e tudo. Mas o professor, ele tem que 
ter essa consciência de que ele precisa buscar o conhecimento, porque senão ele pode 
não estar ajudando em absolutamente nada essa criança. -É, pode até chegar a 
traumatizar. 
 
Fazer só para dizer que está fazendo, não vale a pena fazer. Dizer que está fazendo só 
por dizer, para dizer que é moderno, dizer que aceita... É melhor ficar em casa, 
entendeu? ... Quer dizer, ele estava numa sala incluso, mas na verdade ele estava 
sendo excluído. Só no nome, mas está contando, está contando para o governo.  
 

 A forma como a inserção vem se dando está longe de ser a ideal, isso é uma opinião 

unânime. No entanto, uma das professoras considera que esta é a única forma possível de se 

iniciar o processo. Todos estão sofrendo por estarem diante da novidade ainda mal conduzida, 

no entanto, não se poderia esperar mais tempo por maiores preparações e há esperanças de 

que este quadro melhore com o tempo. 

Mas as vezes eu fico pensando se fosse esperar antes de tudo acontecer, o governo 
capacitar todo mundo, eu acho que a inclusão ia ser coisa de milhões de anos para 
frente, entendeu?  Eu acho que teve que ser jogado assim, jogaram porque não vem 
outra alternativa, como as coisas demoram no Brasil. Se fosse pensar, se fosse tentar 
fazer tudo direitinho como manda o figurino eu acho que nunca ia acontecer isso, 
entendeu? A gente está sofrendo, os alunos estão sofrendo, mas eu acho que 
futuramente, num futuro mais próximo isso pode se resolver. Mas se fosse esperar 
todo mundo se capacitar para fazer tudo perfeito, eu acho que não ia acontecer. 

  

Este discurso, no entanto, é uma exceção, posto que a maioria das professoras 

concorda que seria necessária a realização anterior de uma série de adaptações e, 

principalmente capacitações profissionais, para depois receber as crianças de forma mais 

responsável e menos sofrida nas escolas. Além disso, se destaca a necessidade da sociedade 

como um todo ser modificada e a importância da acessibilidade em qualquer ambiente social. 
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Mas na verdade era, essa inclusão era para só acontecer depois que houvesse toda 
essa preparação, no meu ver, meu ponto de vista é isso. Eu acho que só deveria 
acontecer assim. 
 

Você vê isso não só na questão da educação, mas você vê no meio da rua, o quê? As 
calçadas, o transporte, a própria escola que não tem muitas vezes, o aluno chega e não 
tem rampa, não teve adaptação no banheiro, o banheiro não tem o banheiro específico 
para atender uma criança que vai entrar lá com a cadeira. Então quer dizer, a inclusão 
ela tem que ser, ela tem que incluir tudo né? É, tem que ser da questão do espaço 
físico, entendeu, do trabalho pedagógico, de tudo. 
 
Porque o ideal seria, a escola ideal seria aquela em que eles fossem inclusos na sala 
com os normais e com pessoas especializadas, que desse oportunidade para o 
professor estudar e ele se sentir seguro. -Que as escolas tivessem especialistas, 
psicólogos... -na sala de aula o professor com conhecimento, sendo preparado. 
Investir nisso, investir. 

 
 

As professoras falam sobre como seria o processo ideal: a criança com deficiência ser 

inserida não só numa escola, mas num mundo preparado para recebê-la, onde as pessoas 

soubessem respeitar as diferenças e os governantes priorizassem a igualdade de oportunidade 

e de acessibilidade para todos. Um mundo no qual não só os professores, mas todos as 

conhecessem e fossem acostumados com suas presenças, não de forma a negar suas 

diferenças, mas a ponto de dar conta destas diferenças da melhor forma possível. É esse 

mundo que as professoras querem, mas será que elas estão trabalhando de forma a construí-

lo? Os passos são lentos e ainda há muito por fazer, mas quem sabe um dia chegaremos lá. 
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9. ESTUDO 2: ALUNOS – MÉTODO 
“Trata-se de um campo que ainda permite – e solicita mesmo – algo como 

um espírito de aventura na perseguição do conhecimento científico”. 

Celso Pereira de Sá 
 
9.1 Participantes  

9.1.1 Fase 1: Associação livre e desenhos 

  Participaram desta fase da pesquisa 39 alunos provenientes de 2 turmas de ensino 

fundamental 1 (14 deles estudavam numa segunda série e 25 numa terceira série) de uma 

escola estadual do Recife. Na segunda série havia uma criança com surdez e uma com baixa 

visão, no entanto semanas antes do início da coleta, também existia uma aluna diagnosticada 

com deficiência mental, a qual acabou saindo da escola. Na terceira série existia uma criança 

com baixa visão e uma cega e anteriormente havia uma surda que mudou de turma. Os 

responsáveis por todos os alunos de ambas as turmas foram contatados, no entanto participam 

apenas aqueles alunos que quiseram e cujos pais permitiram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo B). Os alunos participantes desta fase da pesquisa 

eram 21 meninas e 18 meninos, os quais possuíam entre 07 e 10 anos. A maioria deles, 16, 

tinham 8 anos, 10 deles possuíam 7, outros 10 tinham 9 anos e apenas 2 deles tinham 10 anos.  

A escola e as turmas abordadas neste momento e na fase seguinte foram escolhidas 

dentre as demais por demonstrarem disponibilidade em participar integralmente da pesquisa e 

por possuírem dentre seus alunos um quadro bastante numeroso e diversificado de crianças 

com deficiência, possuindo turmas com dois ou mais destes alunos. A opção por abordarmos 

duas turmas com crianças com diferentes deficiências deveu-se ao objetivo de compreender a 

representação do aluno com deficiência de forma geral, sendo assim, não seria interessante 

restringir a uma única turma, com um único caso particular de deficiência. 

 

 9.1.2 Fase 2: Grupos Focais 

Participaram desta fase 16 alunos, dos quais 8 cursavam a segunda série e 8 a terceira 

série já citadas. Eram nove meninas e sete meninos com idades entre 7 e 9 anos. Oito deles 

possuíam 8 anos, cinco possuíam 9 anos e três tinham 7 anos. Foram descartados o material 

de 4 destes alunos, os quais fizeram parte apenas de um grupo piloto que serviu para a 

realização de alguns ajustes nos procedimentos a serem desenvolvidos durante os demais 

grupos, mas não foi considerado no momento da análise. Os alunos foram sorteados dentre 
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aqueles que já haviam participado da fase anterior e cujos pais haviam autorizado a 

participação integral na pesquisa. 

Antes de destacarmos os procedimentos de coleta, é interessante esclarecer a escolha 

do universo estudado. A opção por abordar escolas públicas de ensino fundamental deve-se ao 

interesse por gerar conhecimentos voltados à realidade da maioria de nossas crianças, posto 

que mais da metade dos alunos matriculados na educação básica se encontra no ensino 

fundamental e a grande maioria destes compõe a rede pública de ensino.  

A opção por trabalhar na maior parte da pesquisa com o universo de uma única escola 

deve-se ao intuito de, por meio do estudo de um universo mais restrito, gerar maiores 

informações sobre os processos de construção e influência das representações na relação com 

a alteridade. Devido ao tempo disponível para a realização da pesquisa, a abrangência de um 

universo maior possivelmente acarretaria a superficialidade das análises.  

 

9.2 Instrumentos e materiais de coleta 

9.2.1 Fase 1: Associações livres e desenhos 

Na primeira fase realizou-se uma associação livre (técnica cujos procedimentos e 

vantagens foram explicitados no estudo anterior) oral de forma lúdica utilizando-se as 

seguintes expressões como palavras indutoras propostas nesta ordem: aluno, colega, aluno 

deficiente e colega deficiente. Estes termos foram escolhidos por serem os mais comumente 

utilizados para referir-se aos alunos com deficiência na escola. Infelizmente realizar a 

hierarquização com as crianças implicaria a quebra do jogo e a diminuição da espontaneidade, 

assim optou-se por se restringir à associação livre, considerando apenas a freqüência e a 

ordem de evocação. 

Solicitou-se, também que as crianças fizessem desenhos sobre os seguintes temas em 

ordens alternadas: aluno, aluno com deficiência, colega e colega com deficiência. Optou-se 

por utilizar desenhos por constituir uma técnica projetiva na qual as crianças são capazes de 

expressar suas vivências, opiniões e sentimentos de forma espontânea e lúdica. Além disso, os 

desenhos possibilitam o contato com uma dimensão figurativa e imagética da representação a 

qual seria expressa pelas crianças mais facilmente de forma gráfica do que oral. Utilizamos, 

nestas atividades, um cronômetro, bobons, um gravador MP3 player, folhas de papel A4, lápis 

grafite, lápis de cor (caixa com doze), borracha e apontador de lápis. 
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9.2.2 Fase 2: Grupos focais 

Na segunda fase, foram realizados quatro grupos focais (técnica cujos procedimentos e 

vantagens já foram explicitados no estudo anterior) nos quais utilizamos um roteiro (anexo I), 

que continha o início de uma estória a qual seria completada pelas crianças numa atividade de 

construção coletiva de estória. O início da estória era sempre a mesma: “João era uma criança 

de oito anos que morava com o pai e a mãe dele perto da escola onde ele estudava. João era 

um menino deficiente. Numa quarta-feira pela manhã, a mãe de João acordou ele bem 

cedinho, colocou o café da manhã dele e João foi para a escola andando. Chegando na escola, 

João...” No entanto, esta estória tinha pequenas variações para cada grupo, numa delas o 

personagem principal era uma menina chamada Maria e na outra, foi retirada a frase “João era 

um menino deficiente”. 

Estas variações foram feitas para possibilitar a apreensão de especificidades em 

relação ao gênero e a retirada do fator deficiência foi realizada com o objetivo de utilizarmos 

esta história como parâmetro de comparação com as demais, para que pudéssemos 

compreender se este fator provocava diferenças significativas entre as estórias e se 

determinados aspectos destas diferenças se deviam realmente ao fato da criança ter ou não 

alguma deficiência. A opção por este procedimento se deu por esta ser uma atividade lúdica e 

coletiva, na qual, por meio da descrição da rotina e das atividades do personagem, as crianças 

falariam sem perceber sobre como elas pensam que é a vida de uma criança com deficiência 

na escola. Enquanto o terceiro grupo descreveria como os alunos enxergam a rotina das 

crianças sem deficiência, dando margem à comparação. Além disso, a atividade servia para 

despertar o interesse das crianças pela discussão e como material para instigá-las, além de ser 

um exemplo vivo da construção coletiva em torno do tema. 

 Além da proposta para a atividade de construção da estória o roteiro constava ainda de 

pontos referentes a três eixos de investigação: o que/ como é uma pessoa com deficiência; a 

experiência com colegas com deficiência; opinião sobre a inclusão destes alunos. É mister 

salientar que este roteiro foi baseado nos resultados obtidos nas análises iniciais da fase 

anterior, os quais foram de fundamental importância para o planejamento em detalhe desta 

fase.  

9.3 Procedimentos de coleta 

 9.3.1 Fase 1: Associações livres e desenhos   

A coleta com as crianças foi realizada na mesma escola escolhida para a realização da 

fase2 com professores. Desta forma combinou-se com as duas professoras das turmas 
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escolhidas como fazer o contato com os pais para a obtenção da autorização de participação 

das crianças. As docentes consideraram muito difícil marcarmos uma reunião em que eu 

pudesse participar e contatar diretamente os responsáveis. Desta forma, as próprias 

professoras se responsabilizaram por fazer este contato no momento de uma reunião destinada 

a outros fins que já estava marcada no calendário escolar. As professoras recolheram 

pessoalmente quase metade dos consentimentos (anexo B) durante a referida reunião e a outra 

metade, as crianças foram orientadas a explicar aos pais do que se tratava, levaram para casa 

os termos de consentimento e os trouxeram assinados. 

Paralelamente ao contato das professoras com os pais, eu realizei o contato com as 

crianças em sala de aula. Entrei nas duas turmas para me apresentar e falar um pouco sobre a 

pesquisa, destacando para que ela serve e como seria realizada na escola, além de perguntar 

quem gostaria de participar. Este momento era tomado por grande entusiasmo por parte das 

crianças que se mostravam curiosas, fazendo uma série de perguntas e expressando o interesse 

em interagir com aquela nova pessoa. Durante este tempo os alunos puderam conhecer e 

acostumar-se com minha presença, o que tornou as participações nos grupos e entrevistas 

mais tranqüilas e espontâneas.  

Os encontros eram realizados numa sala de aula que se encontrava disponível naquele 

horário e ficava próxima à sala de aula das crianças. Nesta sala clara e arejada, a pesquisadora 

ficava sentada de um lado do bureau e o aluno do outro. Como pontos negativos do ambiente, 

encontram-se o barulho, quando estava havendo o recreio de outros grupos de crianças, a 

grande quantidade de estímulos, como desenhos e cartazes na parede, e o tamanho ampliado 

da sala. Estes fatores por vezes, geravam desconcentração. Estes encontros duraram cerca de 

20 minutos com cada aluno e ocorreram no momento de aula das crianças, quando cada um 

deles era chamado na sua sala de aula e convidado a encaminhar-se individualmente a uma 

outra sala.  

Esta fase da coleta constava de duas partes: na primeira era utilizada a técnica de 

associação livre de forma oral e lúdica e na segunda, a confecção de dois desenhos. A técnica 

de associação livre era proposta em termos de brincadeira, na qual cada um, criança e 

pesquisadora, proporiam um estímulo indutor enquanto o outro teria que dizer o máximo de 

palavras que viesse à cabeça com relação ao estímulo proposto num total de 30 segundos a 

serem cronometrados. As respostas seriam contadas e quem dissesse mais palavras em cada 

etapa ganharia um bombom. Era realizado um total de 6 etapas com cada criança. As 

expressões indutoras propostas por mim eram sempre as mesmas, ditas na seguinte ordem: 

escola, aluno, colega, aluno deficiente, recreio e colega deficiente. Já as expressões propostas 
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pelas crianças, como ficavam a critério delas, eram bastante variadas, no entanto 

freqüentemente se repetiam aquelas referentes a objetos que constavam na sala ou que eram 

vistos pela janela. Apenas os estímulos aluno, colega, aluno deficiente e colega deficiente 

foram considerados na análise, os demais serviram como estímulos neutros, apenas para 

facilitar a entrada das crianças na brincadeira. 

 Os alunos se mostraram animados com o jogo e bastante motivados a vencê-lo. No 

entanto, freqüentemente eles reclamavam que eu escolhia palavras difíceis mediante o 

estímulo aluno deficiente e quando era proposta a expressão colega deficiente, a maioria das 

crianças afirmava que eu já havia perguntado sobre isso.  

Findado este jogo, os alunos eram convidados a participar de uma outra atividade com 

desenho. A grande maioria deles ficava interessada e afirmava que gostava deste tipo de 

atividade. Os desenhos, então, foram produzidos pelos alunos a partir da seguinte instrução: 

desenhe em 2 minutos o que você quiser sobre: aluno / aluno deficiente / colega / colega 

deficiente. 

O tempo era cronometrado através de um aparelho digital que era mostrado aos alunos 

sempre que ativado, no início da atividade, e desativado, no final. Os alunos, então, 

elaboravam seus desenhos, enquanto a pesquisadora apenas observava, no entanto alguns 

deles iam explicando o desenho na medida em que o faziam, ou perguntavam algo sobre a 

pesquisa. Logo em seguida, a pesquisadora perguntava aos alunos o que eles tinham 

desenhado por meio de questões como: me explica teu desenho? Quem são essas pessoas? O 

que elas estão fazendo? Onde elas estão? As respostas eram anotadas de forma bastante 

resumida no próprio desenho. 

Após a explicação, era solicitado que o aluno fizesse um outro desenho no lado 

inverso do mesmo papel. A orientação era semelhante a oferecia quando da primeira 

solicitação: “agora eu queria que tu desenhasse pra mim alguma coisa sobre...”. O tempo e os 

materiais disponíveis eram os mesmos e as indagações ao final do desenho também seguiam o 

mesmo padrão.  

 O mesmo aluno era solicitado a desenhar sobre o mesmo objeto com e sem 

deficiência. Desta forma, ou a criança desenhava a respeito de aluno e aluno deficiente ou a 

respeito de colega e colega deficiente. A ordem de solicitação destes desenhos eram variadas, 

visando diminuir a influência desta variável na construção do material.  

No total, foram realizados 74 desenhos por 37 crianças. Apenas duas das 39 crianças 

que participaram dos encontros não desenharam, um por ter baixa visão não conseguia 

desenhar e o outro se recusou por não gostar desse tipo de atividade. Vinte crianças 
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desenharam sobre “aluno” e “aluno deficiente”, sendo que onze destas desenharam primeiro 

sobre “aluno” e nove sobre “aluno deficiente”. As dezessete demais crianças desenharam 

sobre “colega” e “colega deficiente”. Oito delas desenharam primeiro sobre “colega” e nove 

sobre “colega deficiente”.  

De forma geral, as crianças demonstravam-se animadas com a atividade do desenho, 

no entanto uma parte considerável delas demonstrou algum tipo de resistência quando foi 

solicitada a representar o aluno ou colega com deficiência. Diziam que era difícil, ou que não 

sabiam desenhar esse tema, ou ainda pediam para que eu propusesse outro tipo de desenho. 

No entanto, eu insistia dizendo que eles sabiam sim e que poderiam fazer o desenho como 

quisessem, pois não haveria produções boas ou ruins, certas ou erradas. Desta forma, todas as 

crianças acabaram fazendo os dois desenhos solicitados. 

 

9.3.2 Fase 2: Grupos focais   

Foram realizados quatro grupos com quatro crianças em cada um. Além delas, apenas 

a facilitadora estava presente. Um dos grupos teve o material desconsiderado nas análises por 

ter sido um grupo piloto que serviu para realização de ajustes nos procedimentos. Os três 

outros grupos aconteceram na mesma sala onde foram feitas as coletas da primeira fase e, 

neste caso, ficávamos eu e as quatro crianças sentados em torno do bureau. Os grupos tiveram 

a duração de 28, 31 e 44 minutos, cada. O áudio foi gravado e literalmente transcrito, além 

disso, algumas observações visuais foram anotadas logo após o encerramento de cada 

encontro e consideradas na análise dos conteúdos do áudio.  

As crianças eram convidadas a participar de um grupo onde faríamos uma brincadeira 

de contar estórias e depois conversaríamos sobre como é ter colegas com deficiência. Os 

grupos, então, eram iniciados com a proposta de construirmos coletivamente uma estória, a 

qual eu começaria e indicaria aleatoriamente quem deveria continuar, findado o tempo desta 

criança, eu apontaria outra para dar continuidade à estória, até que cada criança falasse duas 

vezes. Cada participante tinha 30 segundos cronometrados para dizer o que queria, a partir do 

ponto que o colega parou. 

Após a construção da estória, as crianças eram perguntadas sobre o tipo de deficiência 

imaginada por elas e se o personagem principal não tivesse (ou se ele tivesse, no caso do 

grupo 3) nenhuma deficiência a estória seria diferente e em quê. Por meio destas respostas, se 

iniciava uma discussão a respeito do que é uma deficiência, como é a vida da pessoa que a 

possui e as especificidades das diferentes deficiências. No momento seguinte, as crianças 

eram indagadas a respeito de como é ter colegas com deficiência, como eles se comportam em 
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sala de aula, se eles aprendem e fazem tarefas, entre outros. Por último, as crianças falavam 

suas opiniões sobre a inserção de alunos com deficiência no ensino regular.    

9.4 Procedimentos de análise 

Assim como no estudo com professores, neste também os dados foram analisados após 

cada fase servindo um de arcabouço para a interpretação do outro.  

 

9.4.1 Fase 1: Associações livres 

 Assim como as associações dos professores, as palavras evocadas durante a associação 

livre dos alunos foram transcritas no software Excel e analisadas por meio do software 

EVOC. Posteriormente foram analisadas qualitativamente pela pesquisadora tomando como 

referencial a teoria estrutural de Abric (2003). 

 

9.4.2 Fase 1: Desenhos  

Com os desenhos, foi realizada uma análise manual de conteúdo, dividida em cinco 

etapas. Na primeira, foi feita uma observação geral dos trabalhos e criadas uma série de 

categorias de análise, as quais foram organizadas em eixos e dispostas em uma grade a ser 

preenchida (ver anexo J). Os eixos temáticos e as categorias foram criados a partir da 

relevância de alguns aspectos dos desenhos, que pareciam significativos, ou por repetir-se 

muito, ou por serem marcadamente diferentes, chamando a atenção.  

Na segunda etapa, cada desenho foi analisado separadamente tomando como 

referencial estas categorias, além de terem sido criadas outras devido à percepção da 

relevância de algum aspecto até então não notado. Esta análise consistia em marcar na grade 

como o desenho se apresentava em cada categoria. Numa terceira fase, solicitou-se que uma 

pessoa leiga em qualquer tipo de pesquisa avaliasse os desenhos a partir das categorias 

criadas. Foi entregue a ela uma grade idêntica à preenchida por mim, para que ela enquadrasse 

as características dos desenhos nas categorias propostas. Neste momento e no anterior eram 

levados em consideração não só os aspectos gráficos, como também as anotações feitas nos 

mesmos a partir das explicações oferecidas pelas crianças no momento da coleta. 

Na quarta fase, foi feita uma comparação entre as duas grades. Quando as opiniões 

eram as mesmas, a classificação era mantida e quando havia discordâncias, os desenhos eram 

retomados e reanalisados em seus aspectos discordantes. Por vezes, o leigo era chamado para 

explicar o porquê dele ter realizado determinada classificação e após esta reavaliação, o 

desenho era finalmente classificado definitivamente.  
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O último momento consistiu numa análise mais livre, sem categorizações definidas, e 

comparativa dos dois desenhos de cada criança. Buscou-se apreender aspectos que se 

destacavam e se diferenciavam entre ambas as produções. Neste momento, se destacou entre 

outros aspectos, se o personagem do desenho era posto em um contexto, uma situação 

representada ou descrita pela criança, e se este se encontrava em interação ou não.   

Após estas análises, buscou-se atribuir sentidos e propor justificativas para os diversos 

aspectos analisados nos desenhos. Estes sentidos, que se coadunam numa narrativa lógica, 

foram deduzidos considerando-se não só o próprio desenho, mas também os conteúdos 

advindos das outras técnicas de coleta e análise. 

 

9.4.3 Fase 2: Grupos focais 

 O material obtido nos grupos focais, tais como os dos professores, foram transcritos 

literalmente no programa Word e foi realizada uma análise de conteúdo manual por meio da 

criação de categorias temáticas destinadas a uma análise qualitativa de seus conteúdos.  
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10  ESTUDO 2: RESULTADOS E DISCUSSÕES   
“Na diversidade, reside a riqueza das trocas que a escola propicia.” 

Rosita Edler Carvalho 

10.1 Fase 1- Associação Livre 

10.1.1 Aluno 

TABELA 9: Aluno na perspectiva dos alunos, em função da 
freqüência e ordem média de evocação (N= 39). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 4,5 Superior ou igual a 4,5 

>=10 

45- Material escolar 
12- Estudar 
12- Professor 

4,13 
3,00 
4,00 

40- Vestuário 
31- Partes do corpo 
 

5,22 
5,64 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<10 
>=04 

20- Brincar 
07- Farda 
07- Escrever 
06- Nomes 
04- Escola 
04- Diretor 

5,73 
3,14 
3,43 
3,50 
2,75 
3,75 

09- Tarefa 
07- Comer 
05- Ler 

4,56 
6,00 
4,60 

Nota: Nº total de evocações = 268; Total de palavras diferentes = 77 

 

Para as crianças entrevistadas, o aluno é definido principalmente por sua principal 

atividade, o estudo (f=12, ome=3,00). Além disto, dentre os elementos nucleares, encontra-se 

aquele que o define pela relação, o outro com quem o aluno convive e do qual necessita para 

ser aluno, o professor (f=12, ome=4,00). Outro elemento que o caracteriza é o arsenal de 

material escolar (f=45, ome=4,13) que o aluno carrega e utiliza e que, indubitavelmente, 

compõem sua imagem, objetivando o conceito. O termo material escolar congrega uma 

variedade de objetos como agenda, borracha, caderno, hidrocor, lapiseira, lápis, livro, bolsa, 

lápis de cera, lápis de cor.  

Mais perifericamente, são evocados outros elementos que remetem à descrição da 

imagem do aluno, um desenho realizado mentalmente, que é destrinchado no momento da 

associação livre. Desta forma, encontra-se uma série de partes do corpo (f=31, ome=5,22) 

(boca, bochecha, braço, cabelo, cabeça, corpo, dedo, dente, mão, nariz, olho, orelha, ouvido, 

perna, pescoço) e de artigos de vestuário (f=40, ome=5,64) (blusa, calça, calcinha, calção, 

camisa, chapéu, cinto, cueca, meia, saia, short, soutien, sandália, sapato, tênis). Acredita-se 

que estes elementos não sejam fundamentais para a representação de aluno, mas caracterizam 

uma forma de pensamento infantil diante da técnica de associação livre. De fato, todo aluno é 
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imaginado como tendo um corpo com todas as suas partes e usando roupas e materiais 

escolares. Apesar destes conteúdos não definirem, ou especificarem a idéia de aluno, estes 

parecem aspectos relevantes para as crianças, que os evocam na medida em que vão 

descrevendo a imagem construída mentalmente de forma mais concreta que os adultos. Isto 

pode indicar que o funcionamento infantil implica uma descrição mais funcional do objeto, ou 

simplesmente uma menor capacidade de abstração. 

Ainda dentre os primeiros elementos periféricos, mas já no terceiro quadrante, se 

encontram outros termos que remetem a esta descrição concreta da imagem do aluno, dentre 

eles está a farda (f=7, ome=3,14) e os nomes (f=6, ome=3,50) dos colegas. A farda pode ser 

considerada um símbolo da profissão estudante por ser o vestuário por excelência do aluno e 

os nomes dos colegas remetem àqueles alunos concretos que foram lembrados. A farda, os 

materiais, os nomes dos colegas, além das roupas e partes do corpo, constituem elementos de 

objetivação por concretizarem o conceito de aluno, compondo sua imagem, além de alguns 

deles explicitarem marcas que atuam como especificidades que distinguem o aluno entre 

outras pessoas. 

Já os outros quatro termos suscitados neste quadrante ajudam a compor, mesmo que 

perifericamente, a definição de aluno de forma menos concreta ao delimitarem as atividades 

que desempenham, o contexto onde se encontram e em relação com quem estão. As 

atividades são o brincar (f=20, ome=5,73) e o escrever (f=7, ome=3,43), o lugar é a escola 

(f=4, ome=2,75) e o outro é o diretor (f=4, ome=3,75). Estudar encontra-se em relação direta 

com escrever, enquanto o brincar é uma atividade cada vez mais consentida no ambiente 

escolar e praticada inclusive em sala de aula. Ambas são práticas constantes no lugar que 

delimita a identidade do estudante e a define, a escola. Para ser aluno é preciso freqüentar 

uma escola, e dentre as figuras icônicas da escola, encontra-se o diretor. 

Os últimos elementos periféricos descrevem outras atividades realizadas na escola. 

Ler (f=5, ome=4,60) e fazer tarefa (f=9, ome=4,56), assim como escrever, são ações que 

conjuntamente compreendem o estudar. Foi referido, também, o ato de comer (f=7, 

ome=6,00) (lanchar, lanche, almoçar), que é uma atividade bastante valorizada pelas crianças 

e propiciá-la compreende uma das importantes funções da escola.  

As crianças parecem definir o aluno tendo como foco suas principais atividades, os 

outros com quem se relacionam e o local que o contextualiza, além da descrição da imagem 

do aluno com aspectos que o simbolizam e concretizam. Esta é uma concepção de aluno 

objetivada na imagem da pessoa fardada utilizando uma série de materiais para estudar 

(escrever, ler, fazer tarefa) no ambiente escolar. É uma representação principalmente 
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descritiva, na qual elementos avaliativos ou valorativos parecem ser omitidos. Estes 

conteúdos parecem ancorar-se nas práticas cotidianas e na concepção de educação formal: 

baseada principalmente na atividade do estudo, deve se dar no ambiente da escola, onde há a 

interação principalmente com o professor. O aluno é, então, um estudante definido em função 

de um outro, que se opõe a ele, delimitando-o, o professor. Logo, além da impossibilidade de 

existência de um sem o outro, a representação de um e de outro se influenciam mutuamente e 

possuem repercussões na identidade de ambos, como propõe  Jodelet (2002) ao afirmar que a 

relação entre o mesmo e o outro e a reflexão a cerca da alteridade podem ser consideradas 

condição de emergência e definição identitária.  

 

10.1.2 Colega 

TABELA 10: Colega na perspectiva dos alunos, em função da 
freqüência e ordem média de evocação (N= 39). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 4,0 Superior ou igual a 4,0 
 
 
 
>=13 

37- Brincar 
18- Amizade 
15- Móveis 
 
 

3,27 
2,61 
3,33 

24- Material Escolar 
 

5,42 
 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<13 
>=4 

08- Estudar 
06- Janela 
04- Ajudar 
04- Bom 

2,75 
3,67 
3,00 
3,25 

10- Quadro 
09- Comer 
09- Família 
07- Partes do corpo  
06- Professor 
05- Sala 
05- Vestuário 
04- Casa 
04- Porta 
04- Dormir 

4,00 
4,67 
8,22 
6,29 
4,33 
4,00 
6,80 
5,00 
5,25 
7,00 

Nota: Nº total de evocações = 249; Nº total de palavras diferentes = 91 

 

A representação de colega compartilhada pelas crianças entrevistadas é marcada 

primordialmente pelo tipo de relação que se estabelece e pelas atividades compartilhadas. 

Desta forma, tem-se como elementos nucleares o termo amizade (f=18, ome=2,61), 

expressão que engloba também a palavra amigo (s), e o brincar (f=37, ome=3,27) composto 

também pelos tipos de brincadeira desenvolvidos na escola, (brincalhão, amarelinha, andoleta, 

bola, corda, jogar, pega,  bola de gude, jogar bola, futebol).  

Além destes dois termos, encontra-se referência a móveis (f=15, ome=3,33) (armário, 

banca, banco, cadeira, cama, mesa), a qual provavelmente não é relevante para a definição de 
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colega, mas são expressões evocada na medida em que as crianças descreviam o ambiente 

onde se encontra o colega, simplesmente para somarem mais palavras no jogo proposto. A 

fim de vencer no jogo, as crianças iam dizendo os objetos que estavam ao alcance de seus 

olhos. Tem-se, portanto, como nuclear à noção de que colega é aquele amigo com quem se 

brinca.  

Os primeiros elementos periféricos indicam que este colega encontra-se 

principalmente na escola, visto que, assim como o aluno, ele também é imaginado em meio a 

uma variedade de materiais escolares (f=24, ome=5,42) (bolsa, caderno, borracha, livro, 

lapiseira, lápis) e dentre as atividades referidas, os colegas estudam (f=8, ome=2,75). Talvez 

este fato tenha sido influenciado pelo ambiente onde foi desenvolvida a pesquisa, visto que 

possivelmente se esta fosse realizada em casa, as crianças pensariam no espaço da rua e 

lembrariam dos colegas da comunidade. Além de brincar e estudar, o colega é aquele que 

ajuda (f=4, ome=3,00) o outro. A relação de amizade, portanto, implica uma dose de 

altruísmo e é avaliada positivamente por meio do termo bom (f=4, ome=3,25), o qual pode 

significar uma qualidade do colega (ele ser bom), ou ainda uma avaliação do ter ou ser colega 

como algo positivo. Ainda consta a palavra janela (f=6, ome=3,67), a qual provavelmente foi 

evocada apenas para somar pontos no jogo, posto que este era um dos primeiros objetos vistos 

em volta do sujeito. 

O quadrante seguinte traz outras atividades que podem ser realizadas pelos colegas, 

mas que não são tão fundamentais quanto o brincar, o estudar e o ajudar. Uma delas é 

representada pela palavra casa (f=4, ome=5,00), que engloba também a expressão ir na casa 

do outro. Os colegas, ao menos os mais íntimos, são convidados a freqüentar a casa do outro e 

se o nível de intimidade for maior, ele também passa a dormir (f=4, ome=7,00) lá. Outro 

momento que é compartilhado entre os colegas são as refeições, o ato de comer (f=9, 

ome=4,67) (lanchar, merenda, almoçar), tanto no ambiente da escola, quanto em casa.  

Além destas atividades, este quadrante traz elementos descritivos da imagem concreta 

do colega como as roupas (f=5, ome=6,80) (camisa, short, sandália, sapato) e as partes do 

corpo (f=7, ome=6,29) (olho, nariz, bochecha, orelha, boca, cabelo). Um ponto interessante 

neste aspecto é que as partes evocadas são todas do rosto, diferentemente das evocadas diante 

do estímulo aluno, que compõem todo o corpo. Talvez isso se deva ao fato de aluno ser um 

termo mais abrangente que remete a quaisquer alunos, enquanto colega evoca a imagem do 

rosto especificamente dos colegas pessoais, com quem se tem uma relação de afeto.   

São encontradas, ainda, palavras que remetem à descrição do ambiente da escola onde 

os colegas encontram-se, como professor (f=6, ome=4,33), sala (f=5, ome=4,00), porta (f=4, 
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ome=5,25) e quadro (f=10, ome=4,00). Por fim, uma interessante referência evocada neste 

quadrante é família (f=9, ome=8,22) (avó, avô, mãe, pai, tio). Esta pode remeter, assim como 

a palavra casa, à noção de que o colega mais próximo é convidado a entrar no meio familiar e 

conviver com estas pessoas significativas, ou ainda, pode indicar que as pessoas da família 

foram evocadas por serem consideradas colegas, ou amigas. 

O colega é, então, representado pelas crianças como sendo aquele bom amigo, 

principalmente da escola, que brinca e estuda junto, além de estar disponível a ajudar. A 

imagem do colega parece ser construída por meio de uma maior implicação dos sujeitos numa 

aproximação com o vivido e uma ancoragem nas relações estabelecidas por eles e nas práticas 

cotidianas, que se dão primordialmente no ambiente da escola. A representação do colega 

parece ser objetivada tanto na imagem do aluno, quanto da criança que brinca, mas estes 

sempre são pensados numa relação entre pares. Nesta, o outro é um dos meus, diferentemente 

do aluno, que é representado com referência a um outro é próximo, mas se opõe ao mesmo, 

como o professor. Veremos agora como se dá a construção da imagem do aluno com 

deficiência. 

 

10.1.3 Aluno deficiente 

TABELA 11: Aluno deficiente na perspectiva dos alunos, em função da 
freqüência e ordem média de evocação (N=39). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 4,0 Superior ou igual a 4,0 
 
 
 
>=7 

25- Visual 
11- Auditivo 
10- Mudo 
09- Cadeira de Rodas 
09- Membro quebrado 
 

2,64 
3,38 
2,20 
2,00 
3,22 

21- Partes do corpo 
15- Brincar 
09- O quê não faz 
08- Vestuário 

6,33  
4,67 
5,00 
4,50 
 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<7 
>=3 

05- Estudar 
05- Problemas 
04- Ajudado 
04- Tarefa 
03- Nomes 
03- Muleta 
03- Aleijado 
03- Amigo 
03- Conversar 

2,20 
3,00 
2,75 
3,50 
3,00 
3,00 
3,33 
3,67 
3,67 

06- Sem algum membro 
04- Não saber 
04- Óculos 
03- Família 
03- Bengala 

4,00 
4,25 
4,50 
4,00 
3,00 

  Nota: Nº total de evocações = 232; Nº total de palavras diferentes = 80 

 

O aluno com deficiência é caracterizado, na associação livre, com foco principalmente 

na deficiência em si. A noção de aluno se torna bastante secundária diante do termo 
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deficiente. Isto pode ser observado através da análise dos possíveis elementos nucleares da 

estrutura, posto que todos eles remetem a algum tipo de deficiência.  

A palavra cadeira-de-rodas (f=9, ome=2,00) pode ser considerada um ícone, um 

símbolo da deficiência, posto que a representa. É uma marca que pode ser encontrada numa 

variedade de situações, como estacionamento, filas de banco e mercados, além de ser algo que 

concretiza a imagem da pessoa com deficiência servindo para distingui-la entre as demais. As 

demais palavras encontradas neste quadrante referem-se a algum tipo de deficiência: visual 

(f=26, ome=2,64), mudo (f=10, ome=2,20), surdo (f=11, ome=3,38), membro quebrado 

(f=9, ome=3,22). O termo visual abrange uma variedade de termos relativos à deficiência 

visual, (cego, não-enxerga, baixa-visão, visual) e é a expressão mais evocada. Isto se deve ao 

fato de ser a deficiência possuída por dois alunos da turma da maioria dos sujeitos, ou seja, é 

aquela deficiência com a qual as crianças têm mais contato. Outro tipo de deficiência bastante 

referido é a surdez (surdo, falta audição), seguida da mudez (mudo, não fala), as quais 

também são possuídas por crianças da outra turma  abordada.  

Um dado interessante é que o termo membro-quebrado (braço quebrado, perna 

quebrada) também surge como um dos tipos de deficiência mais lembrados. As crianças 

incluem este estado passageiro como uma deficiência, o que nos indica como este conceito 

pode ser mais amplo para as crianças do que para os adultos. Parece que o termo passa a 

incluir qualquer estado que, mesmo momentaneamente, impeça a pessoa de executar suas 

atividades da mesma forma que as demais pessoas ou que ela mesma em outros momentos, ou 

ainda que as diferencie fisicamente das demais, como acontece no uso do gesso. Isto seria um 

indício de que o grupo compartilha representações próprias a respeito do objeto pesquisado, 

posto que se observam os processos por meio dos quais as crianças reconstroem as 

informações recebidas a partir de alguns de seus valores e conhecimentos prévios atribuindo 

novos sentidos a esta informação. 

Os prováveis elementos nucleares são, então, marcadamente descritivos e servem a 

uma definição do que é uma pessoa com deficiência, em qualquer situação e não remete em 

momento algum à noção de aluno. Alguns dos primeiros elementos periféricos também 

parecem descrever concretamente a imagem da pessoa com deficiência por meio dos termos 

evocados nas demais associações estudadas, como as roupas (f=8, ome=4,50) (blusa, short, 

sapato, farda) e as partes do corpo (f=21, ome=6,33) (dedo, mão, olhos, orelhas, perna, 

braço, boca, bochecha, cabelo). Neste caso, além de descreverem a imagem do aluno com 

deficiência, as partes do corpo também podem estar a serviço de descrever algum tipo de 

deficiência, como deficiente da mão, ou dos olhos. No entanto, como este foi um tipo de 
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conteúdo freqüente também no que se refere a aluno e colega, acredita-se que sua evocação 

possa ser explicada pelo mesmo mecanismo.  

Já as outras expressões encontradas neste mesmo quadrante parecem referir-se à 

relação com a criança com deficiência e o que se deduz a respeito delas nesse contato. Isto se 

configura principalmente pela expressão brincar (f=15, ome=4,67) (esconde-esconde, 

futebol, pega, pintar, brinca direito), a qual denota uma das atividades que os alunos realizam 

na escola e que, devido a seu lugar na estrutura, parece ser a principal desenvolvida pelo 

aluno com deficiência no contexto escolar, ao passo que o estudo é a principal atividade que 

caracteriza os demais alunos. Ainda no mesmo quadrante encontra-se a expressão o quê não 

faz (f=9, ome=5,00), a qual se refere a uma porção de nãos que são vinculados à pessoa com 

deficiência e evidencia que estas também são pensadas pelas crianças em termos de suas 

limitações e daquilo que não conseguem realizar (não brinca, não escreve, não ler, não 

passeia, não trabalha, não faz tarefa).  

O próximo quadrante parece seguir o mesmo padrão do anterior, entretanto possui 

maior aproximação com a representação do aluno em geral. Estudar (f=5, ome=2,20) é uma 

das expressões encontradas e que é nuclear na estrutura de aluno. Além desta atividade, o 

aluno com deficiência também faz tarefa (f=4, ome=3,50) e conversa (f=3, ome=3,67), posto 

que ele também é amigo (f=3 ome=3,67) e por isso ele é, ou deve ser, ajudado (f=4, 

ome=2,75). Estes aspectos parecem se fundamentar na convivência com o colega com 

deficiência no cotidiano escolar. Esta hipótese é fortalecida pelas referências, ainda neste 

quadrante, aos nomes (f=3, ome=3,00) dos colegas de turma com deficiência.  

Apresentando a noção da deficiência como algo negativo, um obstáculo de difícil 

transposição tem-se a expressão problema (f=5, ome=3,00) para designar diferentes tipos 

deficiência (problema na língua, problema na vista, problema na perna, problema no corpo 

todo, e com problemas). Consta também, neste mesmo quadrante, outro tipo de deficiência 

menos comum na escola em questão, aleijado (f=3, ome=3,33) e o objeto ícone deste tipo de 

deficiência, a muleta (f=3, ome=3,00). 

Dentre os últimos elementos periféricos, encontra-se mais um tipo de deficiência, sem 

algum membro (f=6, ome=4,00) (cotó, não tem braço, não tem perna, braço cortado) e dois 

objetos que concretizam e servem para distinguir a deficiência visual, presente dentre os 

elementos nucleares, os óculos (f=4, ome=4,50) e a bengala (f=3, ome=3,00).  

Além destas expressões, também se encontra o não-saber (f=4, ome=4,25) (não 

entende, não sabe das coisas, não sabe o que faz, não sabe o caminho, não sabe ir ao 

banheiro). Mais uma vez vê-se o aluno com deficiência é referido pela negatividade, desta 
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vez, a cognitiva. É interessante notar que apenas um dos sujeitos que fizeram referência a esse 

não saber teve contato com um aluno com deficiência mental em algum momento da vida 

escolar, então parece que os alunos associam o não-saber às deficiências em geral. 

Por fim, a última expressão encontrada na estrutura é família (f=3, ome=4,00), que 

engloba avó e avô. Esta pode ter aparecido devido ao fato destes avós serem considerados 

deficientes, ou deles acompanharem freqüentemente os alunos com deficiência, sendo, 

portanto, associados a eles. 

O foco na deficiência em si é, então, evidente, tanto que a noção de aluno deficiente se 

objetiva fundamentalmente nos diferentes tipos de deficiência visíveis no corpo e em objetos 

icônicos que, além de compor a imagem, servem para distinguir a pessoa com deficiência 

entre as demais, como a cadeira de rodas, óculos e bengala. Outro aspecto enfatizado é aquilo 

que não conseguem fazer ou o que não sabem.  

No que se refere às relações evocadas, estas são apenas periféricas se resumem a 

amigo e família, ficando o professor de fora da estrutura referente ao aluno com deficiência, a 

qual é mais semelhante à de colega do que propriamente de aluno, posto que o aluno com 

deficiência é visto como um amigo que deve ser ajudado, mas que também brinca, conversa e 

estuda. Salta aos olhos a reduzida atenção dada ao termo aluno, o que demonstra que a ênfase 

não recai no papel que as crianças exercem na escola. Pode-se, então, dizer que a criança 

deixa de ser aluno para ser apenas alguém com deficiência. Isto se torna claro na medida em 

que as crianças priorizam o termo brincar em detrimento ao estudar, o oposto do que acontece 

quando se pensa nos alunos sem deficiência. Outro dado que evidencia a pouca importância 

dada à noção de aluno é que após as crianças responderem a associação a respeito do termo 

aluno deficiente, quando se sugeria a expressão colega deficiente a grande maioria delas, por 

negligenciarem o termo aluno quando este se encontra acompanhado do significante 

deficiente, afirmava que eu já havia perguntado essa palavra. 

Este aspecto evidencia um mecanismo comumente observado nos estudos sobre a 

representação da alteridade. A ênfase recai justamente naquilo que marca a diferença, o que se 

destaca é o ponto em que o outro se diferencia do eu, o que o distingue e que serve de 

justificativa para mantê-lo num lugar de inferioridade, como o destaque naquilo que eles não 

sabem ou não fazem. Este destaque evitaria a confusão entre o eu e o outro, o que acarretaria 

a perda de prestígio para o grupo. Por isso, os sentidos que aproximam a criança com 

deficiência, tornando-a passível de ser membro do grupo, surgem apenas perifericamente.  
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10.1.4 Colega deficiente 

TABELA 12: Colega deficiente na perspectiva dos alunos, em função da 
freqüência e ordem média de evocação (N= 39). 

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 Inferior a 3,0 Superior ou igual a 3,0 
 
 
 
>=9 

19- Visual 
16- Ajudar 
09- Cadeira de Rodas 
09- Mudo 
 

3,16 
2,93 
2,56 
3,56 
 

34- Brincar 
17- Partes do corpo 
 

4,73 
6,47 
 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 
 
<9 
>=4 

06- O quê não faz 
06- Surdo 
05- Braço quebrado 
05- Família 
05- Amigo 
05- Não anda direito 
04- Estudar 
03- Nomes 
03- Doente 
03- Colega 

2,83 
3,33 
1,80 
2,20 
2,40 
3,40 
2,50 
1,33 
2,67 
3,00 

05- Sem algum membro 
04- Bom 
03- Ele ajuda 
03- Aprender 
03- Não brigar 
03- Ler 
03- Óculos 
03- Tarefa diferente 
 

5,40 
4,00 
4,67 
4,67 
4,67 
5,00 
5,00 
6,00 

   Nota: Nº total de evocações = 232; Nº total de palavras diferentes = 76 
 

Assim como as respostas referentes à expressão indutora aluno deficiente, colega 

deficiente também evocou primordialmente referências aos tipos de deficiência e objetos 

símbolos de algumas deficiências específicas. Dentre os elementos possivelmente nucleares 

encontra-se a cadeira de rodas (f=9, ome=2,56), que como já foi dito, representa um ícone 

que remete às pessoas com deficiência de uma forma geral e os dois tipos de deficiência mais 

comuns para as crianças em questão: mudo (f=13, ome=3,56) (mudo, não fala) e visual 

(f=19, ome=3,16) (baixa visão, não enxerga, não vê, problema de vista, sem olho, vista, 

cego).  

 No entanto, há um novo elemento, que não aparece com tanta ênfase no que se refere 

ao aluno deficiente, que é ajudar (f=3, ome=2,93). Desta forma, o colega com deficiência é 

aquele que precisa ser ajudado de diversas formas (ajudar a andar, ajudar a falar com o 

professor, andar com ele, empurrar a cadeira, levar no banheiro, pegar o lanche, não deixar 

cair, não deixar jogado, não deixar só). Dentre as diferentes formas de ajuda está a simples 

companhia, que aqui parece deixar de ser algo espontâneo entre colegas para se tornar uma 

prescrição: porque X tem deficiência, eu tenho que ficar com ele, não posso deixá-lo só. 

As formas de ajuda mais evocadas consistem na facilitação da locomoção do aluno, o 

que remete ao problema da acessibilidade e da dependência. Se os lugares já fossem 

arquitetonicamente acessíveis a quaisquer pessoas, a necessidade de uma outra para ajudar na 
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locomoção diminuiria muito e a pessoa com deficiência se tornaria mais independente. Mas, 

mesmo em situações em que a pessoa com deficiência se sairia bem sozinha, existe a 

tendência a um prejulgamento que a considera incapaz de realizar até as atividades mais 

simples, então é preciso ajudá-la sempre. É uma constatação interessante que as crianças estão 

atentas que precisam ser solidárias às dificuldades enfrentadas pelos outros. No entanto, isto 

também evidencia a noção de que o colega com deficiência é alguém frágil, que está sempre 

precisando de ajuda. Desta forma, a relação estabelecida com ele é mais de altruísmo, de 

caridade, do que de amizade. Possivelmente esta concepção encontra raízes nos discursos dos 

adultos, principalmente os professores que devem anunciar que a criança com deficiência 

precisa ser ajudada e necessita de cuidados especiais que devem ser prestados também pelos 

colegas. 

Dentre os elementos periféricos mais próximos do núcleo, encontra-se o brincar 

(f=34, ome=4,73) (brinca, basquete, futebol, esconde-esconde, jogar, vôlei, brincadeiras, 

brincar de dentista, brincar de enfermeiro, pega...). Brincar é a principal atividade que define 

colega e a segunda principal que define o colega com deficiência. Desta forma, a criança com 

deficiência é considerada pelas demais como passível de fazer algo comum a qualquer outra 

criança. A brincadeira também parece ser um meio privilegiado de relação e uma 

oportunidade do aluno com deficiência ser posto em situação de igualdade com os demais. 

Um dado interessante é que foram evocados dois tipos de brincadeira diante deste estímulo 

que se referem a um faz-de-conta sobre profissionais de saúde (enfermeiro e dentista). Isto 

pode evidenciar a vinculação da pessoa com deficiência à necessidade destes profissionais ou 

à doença. Neste mesmo quadrante, se encontram as partes do corpo (f=17, ome=6,47) 

(cabeça, braço, cabelo, olho, peito, perna, sobrancelha e testa), comuns nas demais estruturas 

e que, como já foi dito, pode significar o lugar do corpo onde se encontra a deficiência ou 

simplesmente a descrição da imagem mental da pessoa.  

No terceiro quadrante, destaca-se aquilo que surgiu como primordial na definição de 

“colega”, a amizade (f=5, ome=2,40) (amigo, amigo do peito). Isto evidencia que ao menos 

perifericamente as crianças considerem a possibilidade de se estabelecer relações de amizade 

com os colegas com deficiência, os quais podem se tornar bons colegas, mas não parecem ser 

considerados bons alunos. No ambiente escola são aceitos muito mais na condição de colegas, 

que estão lá para poderem brincar com outras pessoas, do que na de alunos, segundo a qual 

precisariam aprender conteúdos formais. 

Ainda como elementos deste mesmo quadrante, se encontram outros dois tipos de 

deficiência: surdo (f= 6, ome=3,33) (não escuta) e braço quebrado (f=5, ome=1,80), as 
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quais também são comuns para os alunos em questão. A consideração de que um membro 

provisoriamente quebrado e imobilizado resulta numa deficiência é algo que merece destaque 

como já foi dito anteriormente. Juntamente com os tipos de deficiência, também foram feitas 

algumas referências à palavra doente (f=3, ome=2,67) e à expressão doente mental. Isto 

evidencia que as crianças estão se apropriando e reproduzindo a tradicional associação da 

deficiência com a noção de doença. Há, ainda, um elemento que pode ser considerado um tipo 

de deficiência, ou pode ser entendido como uma limitação das pessoas com deficiência, não 

anda direito (f=5, ome=3,40) (anda se arrastando, se arrasta, e se segura).  

Além dos tipos de deficiência, também foram evocados os nomes (f=3, ome=1,33) dos 

colegas com deficiência. Um outro significante que também apareceu neste quadrante é 

família (f=5, ome=2,20) (avô, mãe, pai, tia), o qual não se sabe se designa as pessoas da 

família como colegas deficientes ou remete a noção de que os colegas deficientes estão ou 

devem estar acompanhados destas pessoas, ou ainda se é na família e no ambiente doméstico 

que eles devem se encontrar. 

Outro conteúdo importante neste quadrante são as referências a tudo aquilo que se 

acredita que o colega com deficiência não é capaz de fazer (f=6, ome=2,83) (não desenha, 

não corre, não escreve, não faz tarefa, não pinta, não faz nada). Mais uma vez vê-se a pessoa 

com deficiência sendo definida negativamente, por aquilo que ele não consegue realizar, por 

seus limites. Finalizando este quadrante, vê-se a expressão estudar (f=4, ome=2,50), como 

uma atividade passível de ser realizada pelo colega com deficiência, o qual também é 

estudante, mas apenas perifericamente. 

Dentre os elementos encontrados no último quadrante, ou seja, aqueles mais 

periféricos, encontra-se mais um tipo de deficiência, sem algum membro (f=5, 

ome=5,40)(braço cortado, não tem metade do braço, só tem uma perna, sem dedo) e um 

elemento que simboliza outra deficiência nuclear, os óculos (f=5, ome=5,00), o qual é 

utilizado por um dos colegas que é cego.  

Há, também, uma prescrição, uma norma de conduta referente ao colega com 

deficiência, o não brigar (f=3, ome=4,67) com ele. É fato que as crianças freqüentemente 

brigam entre si, no entanto elas destacam que com os alunos com deficiência não se pode 

bater, nem brigar. Talvez isto se explique por ser esta uma reprodução do discurso adulto, os 

quais consideram a criança com deficiência mais frágil que as demais, logo se investe num 

esforço de superproteção, que acaba ampliando o fosso entre a criança com deficiência e as 

demais. 
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Por fim, este quadrante traz uma série de elementos que informam que o colega com 

deficiência é capaz de realizar várias atividades pertinentes à categoria de aluno, tais como ler 

(f=3, ome=5,00), aprender (f=3, ome=4,67) e fazer tarefas, apesar destas serem diferentes 

(f=3, ome=6,00) (tarefa de cobrir, tarefa com bola, tarefa brincando). Algumas crianças 

reconhecem que o colega com deficiência também pode aprender e não está na escola só para 

brincar. Apesar das diferenças apontadas nas tarefas remeterem à brincadeira, estas ainda são 

reconhecidas por alguns alunos como tarefas. 

Além de serem ajudados, os colegas com deficiência também ajudam (f=3, 

ome=4,67) (ajuda o professor, ajuda outros deficientes e ele ajuda), o que os coloca numa 

relação de mão dupla, na qual se dar e se recebe. A compreensão da possibilidade de se 

estabelecer com a criança com deficiência uma relação vantajosa para ambas as partes é um 

dado de fundamental importância, mesmo que este ainda se encontre muito perifericamente na 

estrutura. Por fim, o último elemento é avaliativo e considera positivamente o colega com 

deficiência por meio da palavra bom (f=4, ome=4,00).  

Observa-se que, neste caso, os elementos nucleares são mais descritivos e definidores 

das características que podem ser consideradas deficiências, apenas um dos elementos remete 

normativamente à relação que se estabelece com o colega com deficiência. Já os elementos 

periféricos, apesar de manterem este padrão, destacando os tipos de deficiência e objetos 

utilizados, apresentam uma maior ênfase em aspectos relativos a como é a vida da criança 

com deficiência e as relações que se estabelecem com ela. Evoca-se, então, as atividades que 

desenvolvem juntos, as limitações percebidas no dia a dia e mais perifericamente, talvez 

representando uma possível mudança de foco, surgem as possibilidades e capacidades, além 

de uma avaliação positiva, destes colegas. Desta forma, os conteúdos em questão parecem 

estar ancorados no contato direto com o objeto na convivência cotidiana, além do discurso 

adulto que define o que é ou não deficiência e como agir com os colegas.   

Destaca-se a semelhança destes conteúdos com os desenhos e com os conteúdos 

discutidos nos grupos focais. Os desenhos representam as crianças com deficiência isoladas 

de qualquer contexto, principalmente o educativo, além disto, os tipos de deficiência e as 

atividades desenhadas são os mesmos evocados nas associações livres, como se pode observar 

na análise descrita adiante. 
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10.2 Fase 1: Desenhos 

As 37 crianças produziram um total de 74 desenhos, dos quais 40 se referiam a aluno 

com e sem deficiência e 34 a colega com e sem deficiência. Estes desenhos foram analisados 

tomando-se como base os seis seguintes grandes eixos baseados em características criadas 

após uma observação de todos os desenhos: pessoas representadas; elementos gráficos/ 

conteúdos de cenário; ações realizadas; expressões faciais; tipos de deficiência; objetos 

significativos. Estes eixos de análise foram divididos em categorias, as quais foram 

preenchidas e, posteriormente, foi realizada uma comparação entre os desenhos referentes ao 

aluno ou colega com e sem deficiência. Os desenhos de quatro dos sujeitos foram 

selecionados e dispostos neste capítulo por ilustrarem de forma clara algumas características 

comuns nas produções das crianças. As explicações dos alunos e nome destes e das imagens 

foram apagados do desenhos, os quais foram recortados do total da folha de papel a fim  de 

tornarem-se mais visíveis. 

TABELA 13: Desenhos do sujeito 8 referentes a colega e colega deficiente. 
SUJ. 8 – COLEGA (2) SUJ. 8 – COLEGA DEFICIENTE (1) 

 
 

Colegas da escola – todos nomeados 
Colega com perna quebrada, andando na 
rua com muletas. 

 

No primeiro eixo, pessoas representadas, um dos aspectos que se sobressaiu foi a 

constatação de que o colega com deficiência é representado mais vezes sozinho (7) do que o 

colega sem deficiência (2), o primeiro, então, encontra-se mais vezes acompanhado por pelo 

menos uma pessoa (13) do que o segundo (9), como se pode ver nos desenhos acima.  Além 

disso, as crianças omitiram quase que completamente a pessoa com deficiência das imagens 

de colega ou aluno em geral. Em apenas um desenho se incluiu uma pessoa com deficiência 

dentre os colegas. Além disso, poucas pessoas desenharam alguma criança sem deficiência 

quando foram solicitados a desenhar colega ou aluno deficiente. Estes parecem ser dados 

relevantes para o presente trabalho e possui variadas possibilidades de análise.  
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Inicialmente pode-se supor que o fato dos alunos/colegas com deficiência serem 

representados mais vezes isolados que os demais e dos alunos com e sem deficiência não 

serem representados juntos demonstra que estes não são imaginados interagindo com os 

outros, o que aponta para uma possível exclusão na prática. Tomando-se os desenhos como 

representações simbólicas daquilo que as crianças entendem por realidade, pode-se deduzir 

que as crianças com e sem deficiência não se misturam, não compartilham atividades, além de 

que as com deficiência não são incluídas na categoria de alunos ou colegas em geral, 

permanecendo eles membros de uma categoria especial a parte que apenas é autorizada a 

conviver com o grupo. 

No entanto, estes dados também podem dever-se à instrução dada, posto que foi 

solicitado que se desenhasse sobre colega ou aluno deficiente, dando margem à compreensão 

de que só se poderia desenhar exclusivamente pessoas com deficiência. Considerando-se que 

cada criança convive muito mais com outras pessoas sem deficiência do que com deficiência, 

seria de se esperar que os alunos com deficiência aparecessem mais vezes sozinhos nos 

desenhos.  

Este argumento, porém, é enfraquecido pelo fato de que as crianças conhecem vários 

alunos com deficiência, posto que em cada turma tem dois deles, e mesmo assim eles são 

representados isolados deles mesmos e os demais. Além disso, três alunos não desenharam 

pessoas com deficiência quando foram solicitados, ou por não saberem distinguir, ou por uma 

recusa ativa à tarefa de um desenho orientado.  

Outro ponto a ser destacado no mesmo eixo é que as crianças fazem mais referência a 

pessoas conhecidas no desenho de aluno (12) do que no de aluno com deficiência (9). Apesar 

de todas elas conhecerem alunos com deficiência, estes aparecem nos desenhos como 

qualquer pessoa imaginada e não como alguém concreto com o qual elas convivam. Há duas 

suposições neste ponto: ou as crianças não reconhecem seus colegas próximos como 

deficientes e por isso criam pessoas hipotéticas para representar aquele que tem alguma 

deficiência; ou, apesar de reconhecê-los, as crianças não se sentem a vontade em apontá-los 

como deficientes por terem introjetado este termo como algo pejorativo.  

No que se refere às pessoas nomeadas, dentre as pessoas com deficiência o aluno mais 

representado, o qual é referido numa quantidade maior que o dobro daquele que aparece em 

segundo lugar, é W (7). W é considerado um aluno extremamente difícil, posto que ele tem 

passado por maiores dificuldades e imposto maiores problemas aos professores e colegas, não 

só pela sua deficiência visual, mas pelo seu comportamento rebelde, desafiador e inconstante. 

É, das crianças pertencentes às turmas estudadas, aquela que passa por maiores dificuldades 
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(1) 

(2) 

(4) (3) 

(1) (2) 

(3) (4) 

no processo inclusivo e, por apresentar uma adaptação mais difícil, ela tem se desenvolvido 

menos, além de ser mais rejeitada pelos outros colegas por “atrapalhar” demais a aula. Desta 

forma, pode-se pensar que o termo deficiente remete àquele mais distante, mais difícil, mais 

problemático, isto pode justificar a recusa em nomear os próprios colegas na categoria de 

deficiente. 

TABELA 14: Desenhos do sujeito 23 referentes a aluno e aluno deficiente. 
SUJ. 23 – ALUNO (1) SUJ. 23 – ALUNO DEFICIENTE (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pátio; (2) Escola; (3) Alunos; (4) 
Professor 

(1) Sem perna toda com muleta; (2) 
Surdo – não escuta nem fala; (3) Cadeira 
de rodas – deficiente de perna; (4) 
Ceguinho. 

 

No eixo seguinte, elementos gráficos/ conteúdos de cenário, outro aspecto relevante 

que chama a atenção e se encontra ilustrado acima é que nos desenhos sobre as pessoas com 

deficiência aparecem menos cenários (11 com, e 16 sem cenário) que nos desenhos sobre a 

criança sem deficiência (18 com, e 19 sem cenário). No que se refere aos desenhos referentes 

a aluno, as crianças freqüentemente fazem uso da escola (7) e de materiais escolares (7) para 

representar o aluno sem deficiência, o que não acontece em relação ao aluno com deficiência, 

no qual só aparece uma referência à escola e uma a materiais escolares. Brinquedos também 

são referências comuns tanto em aluno, quanto em colegas (6), no entanto praticamente não 

são representados nos desenhos referentes à criança com deficiência (1).  

Estes dados apontam para o fato de que as crianças com deficiência ainda são 

pensadas como estando em um vácuo social, as pessoas esquecem da prerrogativa aluno ou 

colega e acabam representando apenas pessoas com deficiência isoladas de qualquer espaço e 

de outras pessoas, principalmente daquelas que não possuem deficiência. Isto pode ser 

confirmado na análise do próximo eixo, as ações representadas nos desenhos. 
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(2) 

(3) (1) 

 

TABELA 15: Desenhos do sujeito 12 referentes a colega e colega deficiente. 
SUJ. 12 – COLEGA (2) SUJ. 12 – COLEGA DEFICIENTE (1) 

 

 

Dividindo lanche na sombra da árvore, na 
escola. 

(1) Cego com muletas; (2) Alguém com 
derrame com a boca troncha; (3) Vizinha 
na cadeira de rodas.  Fazendo nada. 

 

Os alunos ou colegas são representadas predominantemente estudando (9) ou 

brincando (12), afinal estas são práticas que os caracterizam. No entanto, as crianças com 

deficiência são muito menos representadas desenvolvendo estas atividades (estudando-3; 

brincando-5), além disso há referências que só são evocadas em relação à criança com 

deficiência como chorando (1) e batendo em algum lugar e caindo (5). Também aparecem 

mais referências à ajuda e a passeio dentre estes desenhos. Finalmente um dos dados mais 

relevantes neste eixo de análise é que as crianças com deficiência são muito mais 

representadas sem fazer nada (27) do que as crianças sem deficiência (12). 

Este é outro aspecto que aponta para a idéia de que a pessoa com deficiência é pensada 

sempre de forma isolada, ausentes de situações cotidianas de interação comuns às demais. 

Enquanto as demais crianças brincam e estudam, as com deficiência prioritariamente não 

fazem nada, no máximo, brincam e passeiam e ainda acabam batendo, caindo e chorando. Por 

meio dos desenhos poder-se-ia inferir que os sujeitos da pesquisa não convivem com crianças 

com deficiência e que estas ainda continuam como seres à parte do resto da sociedade que não 

são capazes de fazer quase nada, ou ainda, pode-se deduzir que as crianças sabem ou pensam 

muito pouco a respeito destas pessoas. Isto se evidencia pelo fato dos participantes apenas 

obedecerem à recomendação e desenharem a imagem de uma pessoa com deficiência, 

desconsiderando seu contexto de vida e suas relações, anulando a prerrogativa de que estes, 

além de terem uma deficiência, são alunos ou colegas. Este dado pode apontar para a ausência 

de uma representação a respeito do objeto, aspecto que será melhor discutido na próxima 

sessão.  
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Quanto ao eixo referente à expressão facial, destaca-se o fato dos alunos sem 

deficiência terem sido representados mais sem rosto (7) do que os alunos com deficiência (2). 

Este aspecto pode dever-se ao fato de que os alunos sem deficiência eram freqüentemente 

representados em grande número e em situações com mais cenário, o que gerava desenhos das 

pessoas menos detalhados (como os bonecos de palitinhos). Ainda neste eixo de análise, 

detectou-se um maior número de expressão de felicidade (boca com os cantos elevados) em 

crianças sem deficiência (27) do que com deficiência (21). Também foram desenhadas mais 

crianças sem boca dentre as com deficiência (8) do que as sem (2).  

Estes dados podem evidenciar que as crianças sem deficiência são imaginadas como 

sendo mais felizes e mais expressivas que as com deficiência. No entanto, pode-se se pensar 

também que o fato de estarem sendo representadas em situações interativas pode implicar a 

expressão do rosto feliz, visto que uma criança junto com outras, brincando ou estudando 

provavelmente sorri mais que uma criança que está sozinha sem fazer nada. Já a ausência da 

boca pode evidenciar uma ausência de voz, de expressão, de participação social junto aos 

demais. 

O quinto eixo também se encontra ilustrado dos desenhos já referidos e destaca os 

tipos de deficiência representado. Muitas vezes este fica claro por recursos do próprio 

desenho, como a imagem de objetos icônicos que serão descritos no próximo eixo, e outras 

vezes é informado pela criança quando perguntada porque o personagem é deficiente, ou qual 

é a deficiência que ele tem. A deficiência mais freqüente é a visual (categoria que engloba os 

termos baixa visão, cego, deficiente visual, não enxerga, entre outros). Foram 19 referências, 

que podem ser justificadas por dois motivos: é um tipo de deficiência fácil de representar no 

desenho devido a existência de objetos simples de desenhar como o óculos e a bengala, e 

ainda é o tipo de deficiência possuída por dois colegas da maioria dos participantes. Ou seja, o 

contato com aquele tipo de deficiência específica reflete em como a criança constrói a 

imagem do aluno ou colega com deficiência em geral. 

As demais formas de deficiência representadas nos desenhos foram as seguintes: 

ausência de algum membro (9), algum membro quebrado (5), problema na fala (3), alguma 

parte do corpo tronxa, grande, ou pequena (3), surdo (2), dentão (2), catapora (1), não sabe 

das coisas (1) e paralítico (1). Além destas, três crianças referem que a pessoa desenhada tem 

uma deficiência, mas não esclarecem qual.  

É interessante notar que as crianças estudadas consideram deficiência alguns aspectos 

que não são considerados pelos adultos nem pelas normas oficiais, a exemplo de algum 

membro quebrado, catapora, não saber das coisas, ou o “dentão”. Este último se explica 
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devido ao fato de M, uma das crianças com deficiência visual pertencente a uma das turmas 

abordadas, ser consideravelmente dentuço. Desta forma, os colegas reconhecem que ele tem 

alguma deficiência, ou pelas especificidades demonstradas em sala de aula, ou por terem sido 

informados disso por adultos, mas não distinguem exatamente qual seria essa deficiência. 

Logo, eles se apóiam nas características que se destacam e que diferenciam M dos demais 

alunos e, dentre estas, se encontra o dente grande demais. Isto pode apontar mais uma vez 

para uma ausência de representação na medida em que as crianças demonstram não saber ao 

certo o que faz de M, ou de qualquer pessoa, alguém com deficiência, dado encontrado 

também em outra fase da pesquisa. Os alunos parecem ter sido avisados de que esta criança 

possuía alguma deficiência, mas alguns deles não sabem ao certo defini-la, nem justificar o 

porquê desta classificação. 

Já a catapora, o membro quebrado e o “não sabem nada” evidenciam que as crianças 

têm uma noção mais ampla de deficiência do que a construída entre os adultos. Para elas a 

deficiência pode ser momentânea e durar apenas enquanto uma criança está doente, de cama, 

ou quando está com um braço engessado, impossibilitada de exercer suas atividades normais, 

este também é um aspecto encontrado na próxima fase da pesquisa, o qual será discutido 

posteriormente. Não há como afirmar se o “não sabe nada” se refere a uma criança com 

deficiência mental, que é considerada isenta de qualquer saber, ou se surge de uma 

generalização que considera o não saber algo inerente às pessoas com deficiência de forma 

geral, no entanto, na segunda fase deste trabalho surgem evidências que apontam para a 

segunda hipótese. 

O último eixo de análise compreende os objetos significativos de alguma deficiência, 

os quais podem ser observados em alguns dos desenhos acima e são representados pelas 

crianças na seguinte ordem de freqüência decrescente: cadeira de rodas (14), óculos (12), 

bengala ou muleta (10), aparelho auditivo (1). Não é de se estranhar que a cadeira de rodas 

seja tão lembrada, visto que este é um objeto icônico que representa qualquer tipo de 

deficiência em diferentes lugares, como os estacionamentos e as filas, e os demais são objetos 

utilizados pelos colegas de turma com os quais os sujeitos têm contato diário e servem para a 

distinguir e concretizar a imagem da pessoa com deficiência.  

Além desta análise, que contabilizou as características da cada desenho, foi realizada 

uma análise das impressões gerais sobre as produções dos alunos, a qual considerou 

comparativamente os dois desenhos de cada sujeito. Assim, contabilizou-se 19 desenhos nos 

quais utilizou-se um padrão, uma estrutura, muito semelhante para simbolizar as crianças com 
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e sem deficiência, no entanto três desses não desenharam pessoas com deficiência quando 

solicitados.  

TABELA 16: Desenhos do sujeito 37 referentes a colega e colega deficiente. 
SUJ. 37 – COLEGA (1) SUJ. 37 – COLEGA DEFICIENTE (2) 

 
 

Amigos andando. 
Colega com baixa visão, andando no 
recreio com óculos. 

 

As demais produções (14) possuíam diferenças significativas entre o desenho da 

pessoa com e sem deficiência, como pode-se observar no exemplo acima. Dentre estes, seis 

representavam várias pessoas juntas para simbolizar o aluno ou o colega sem deficiência e 

apenas uma pessoa sozinha nos desenhos sobre a pessoa com deficiência. Além disso, oito 

crianças representaram a pessoa sem deficiência inserida numa situação e num contexto 

determinado pelo cenário, por outros personagens ou pela descrição, ao passo que desenharam 

as crianças com deficiência soltas no papel, sem fazer nada, em lugar algum. 

Estes dados confirmam a idéia de que o aluno com deficiência é pensado como uma 

pessoa isolada da sociedade, que compartilha pouquíssimas atividades. Evidencia-se, ainda, 

um aparente desconhecimento de como é esta pessoa, na medida em que as crianças 

consideram difícil falar ou desenhar sobre o colega ou o aluno com deficiência e o fazem da 

forma mais simples e “desimplicada” possível. Este aspecto pode ser explicado pelo tipo de 

objeto, uma alteridade até então distante e indubitavelmente considerada inferior, a qual, pelas 

importantes mudanças em seu entorno, tem exigido uma revisão das imagens previamente 

construídas.  Estaria-se, portanto, vivendo um momento de indefinição a respeito do objeto, 

no qual é possível afirmar a inexistência de teorias complexas e organizadas em torno deste, 

ou ainda afirmar que as teorias existem, mas não tornam o objeto familiar, mantendo-o num 

lugar de estranho e distante, devido às fundamentais mudanças de contexto. Este aspecto será 

mais bem abordado em seguida. 
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10.3 Fase 2: Grupos focais 

10.3.1 O que é ser “deficiente”? 

 As crianças parecem assumir as deficiências e o que é ser deficiente de forma diferente 

dos adultos. Para elas, estes conceitos não são algo fechado, firmemente delimitado, são mais 

amplos e flexíveis e, por esta indefinição, acabam englobando um grande universo de formas 

de ser e estar. As defesas identitárias parecem ser menos ativas no grupo das crianças, 

permitindo que por vezes o conceito assuma uma fluidez passível de contaminar a todos.  

A pouca delimitação do conceito se evidencia pelo fato das crianças se confundirem 

quando perguntadas porque determinada pessoa tem alguma deficiência ou se algum aspecto 

se constitui como uma deficiência ou não. Algumas vezes os participantes mudam de opinião 

durante o grupo e dizem não saber responder, demonstrando-se confusos. 

 
O QUE VOCÊS ACHAM ENTÃO, QUE O PAI DELA É DEFICIENTE OU NÃO 
É? -Eu acho que não, porque quando as pessoas... -É e não. É E NÃO É AO MESMO 
TEMPO? POR QUE SERIA E POR QUE NÃO SERIA? -Eu acho que ele vê aquele 
negócio embaçado às vezes e outras vezes não vê.  
 
MAS D É DEFICIENTE, POR QUÊ? POR QUE VOCÊS ESTÃO DIZENDO QUE 
ELA É DEFICIENTE? -Não sei. –Porque ela é deficiente mental. MAS POR QUE 
VOCÊ DIZ QUE ELA É DEFICIENE MENTAL? ELA É DIFERENTE DAS 
OUTRAS CRIANÇAS? –É, porque ela era especial. -MAS POR QUE ELA ERA 
ESPECIAL? -Eu não sei não. ENTÃO VOCÊS NÃO SABEM DIFERENCIAR UMA 
PESSOA QUE TEM DEFICIENCIA E QUE NÃO TEM DEFICIÊNCIA? -Ela tinha 
uma boca enorme. 
 

 Nos diálogos acima, nota-se que ora a criança não sabe ao certo afirmar se uma pessoa 

tem ou não deficiência e ora, apesar dela ter certeza que uma colega possui uma deficiência, 

ela não sabe explicar o que a classifica como tal. No primeiro caso, existe a dúvida se uma 

pessoa com graves problemas de vista tem uma deficiência ou não. Esta acaba sendo resolvida 

ao se supor que se é e não é “deficiente” ao mesmo tempo, dependendo do quanto a pessoa 

está enxergando em determinado momento.  

Já no segundo caso, alguém deve ter informado à criança que sua colega era 

“deficiente mental”, mas ela se mostra confusa em justificar tal afirmação. O aluno demonstra 

imaginar que “ser deficiente” implica ser diferente das demais pessoas por algum motivo e ele 

acaba se apegando a alguma diferença física e palpável que chame a atenção, como a boca 

grande. Este mesmo mecanismo foi observado no momento dos desenhos, quando ao se 

perguntar porque determinada figura representava um colega com deficiência, o aluno 

responde que ele tem um dentão. 

 Destas duas colocações pode-se deduzir que as crianças participantes da pesquisa não 

compartilham uma definição própria e fechada do que seja uma pessoa com deficiência, mas 



 153 

atentam para o fato de ser alguém com uma diferença, na maioria das vezes visível, e por 

representar a falta de algum sentido ou parte do corpo que as demais pessoas têm, como poder 

enxergar ou ter as pernas. Esta concepção se torna mais evidente diante da seguinte 

colocação: 

MAS ELA TERIA DEFICIÊNCIA, POR QUÊ? -Porque ela é doente, nasceu sem 
perna. -Ou sem o braço, ou com negócio na cabeça. 

  

Além de evidenciar a associação do termo deficiência a alguma falta, a resposta acima 

também aponta para a possibilidade da deficiência mental se justificar por algo a mais ou 

diferente no cérebro. Outro aspecto relevante é a freqüente relação entre deficiência e doença.  

POR QUE É QUE ESSAS PESSOAS QUE VOCÊS ESTÃO FALANDO... ELES 
SÃO DEFICIENTES? Eu acho que é porque eles são doentes. 
 
A PESSOA TÁ DE CAMA, SEM PODER BRINCAR, SEM PODER IR PARA A 
ESCOLA, QUALQUER DOENÇA ASSIM. AI VOCÊ FICA DEFICIENTE 
TAMBÉM, OU NÃO FICA? -Eu acho. -Não sei. -Minha mãe tá de cama. -MAS 
FICA DEFICIENTE OU NÃO? –Não. 
 
E QUANDO A PESSOA TÁ DOENTE ASSIM E VAI PARA O HOSPITAL, ELE 
FICA DEFICIENTE OU NÃO? -Pode ser que fique. -Tem aquelas pessoas que ficam 
doentes, ai eles vão para o hospital ficar internado. 

 

A princípio parece que as crianças freqüentemente utilizam os termos deficiência e 

doença como sinônimos, como se pode observar na primeira resposta. No entanto, quando se 

problematiza esta associação, os alunos se mostram confusos em afirmar se ambas as 

expressões realmente possuem o mesmo sentido, ou se é correto afirmar que uma pessoa 

doente é ou está “deficiente”. No entanto, o que se mostra mais seguro é afirmar que as 

deficiências são doenças, mas as doenças não são necessariamente deficiências. Há, porém, 

algumas doenças que para os adultos dificilmente seriam consideradas deficiências e que as 

crianças acabam classificando como tal.  

-Sim, é que passou na televisão que eles tinham uma deficiência e eles não tinham 
cabelo. Eles usavam peruca. -ENTÃO ELES ERAM DEFICIENTES POR QUE NÃO 
TINHAM O CABELO? -Mais ou menos. -COMO ASSIM, ME EXPLICA? -Porque é 
assim, quando eles não têm cabelo, eles nascem com cabelo, mas assim, acontece 
alguma coisa ai cai o cabelo, ai assim, eles ficam com problemas na voz, de vista. 
...Ah tia, eu sei, me lembrei! Aqueles meninos que eu tava falando que não tinha 
cabelo, era doença de câncer... -ENTÃO VOCÊ ACHA QUE QUANDO A 
CRIANÇA TEM CÂNCER ELE FICA DEFICIENTE? -Não, ela fica com problema. 
-ELA TÁ DOENTE, MAS NÃO TÁ DEFICIENTE? -Não. E SE ELA NÃO 
CONSEGUE FAZER AS MESMAS COISAS QUE ANTES? (retomando um aspecto 
anteriormente comentado pelas crianças) -Fica um pouquinho. 

 
 O diálogo anteriormente transcrito demonstra que a criança sente-se confusa em 

afirmar se o câncer pode ser considerado uma deficiência ou não. A princípio tem-se a idéia 

de que se está repetindo o mecanismo anteriormente descrito de se eleger uma diferença física 
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para justificar a classificação como deficiência, a ausência de cabelo atuaria, então, como o 

dentão ou a boca enorme. Posteriormente, o aluno afirma que a pessoa com câncer é 

deficiente porque apresenta problemas na voz ou de vista. Desta forma, se efetua uma 

aproximação com as crianças cegas e surdas, que já são conhecidas pelo grupo e se volta para 

a definição de que a deficiência implica uma falta ou falha de algum sentido ou parte do 

corpo. Logo em seguida a criança volta atrás e afirma que o câncer é um problema e não uma 

deficiência. Problema, no entanto, é outra expressão utilizada para designar diferentes 

deficiências. Por fim, ao ser investigado sobre outra forma, anteriormente referida pelas 

crianças, de se justificar a deficiência, o aluno parece concordar que esta constitui alguma 

diferença que gere uma incapacidade ou uma dificuldade para fazer algo. 

 A forma como os alunos definem a deficiência e os critérios utilizados para se 

considerar alguém “deficiente” foi um aspecto que chamou muito a atenção, devido as 

incertezas e fluidez da classificação. Logo, foi feito um grande esforço de investigação sobre 

como as crianças pensam estes pontos e, apesar da insistência por meio de tantas perguntas, 

não se pôde estabelecer um único padrão de pensamento que era seguido. Pode-se afirmar que 

os três raciocínios descritos acima são considerados pelas crianças, no entanto eles são 

utilizados com uma certa insegurança e se modificam a cada caso. Desta forma, pode-se 

afirmar que as crianças não parecem compartilhar uma definição precisa, nem critérios que 

sejam consensuais para se considerar alguém deficiente. Elas apenas consideram saber 

distinguir a pessoa que tem deficiência da que não tem, mas não possuem uma explicação 

para isso. 

 

10.3.2 Ser ou estar “deficiente”? 

 Um outro aspecto que as crianças ensaiam considerar para definir a existência ou não 

de uma deficiência é se a característica diferenciadora é de nascença ou adquirida, 

permanente, ou não. 

 
QUANDO É QUE VOCÊ DIZ QUE UMA PESSOA É DEFICIENTE E QUANDO É 
QUE DIZ QUE NÃO É? Porque o deficiente, ele já nasce com algum problema, já o 
que não é, ele nasce normal. Mas assim, fica muito tempo na televisão, muitas horas, 
ai fica com problema na vista. Mas o deficiente mesmo, ele já nasce com aquele 
problema... ENTÃO A DIFERENÇA É QUEM JÁ NASCEU COM UM 
PROBLEMA NO OLHO? -É, ele já nasceu com um problema.  
 
POR EXEMPLO, VOCÊ TEM ALGUMA DEFICIÊNCIA OU NÃO TEM? Não. –
POR QUE? A pessoa que tem deficiência nasce troncho. TEM DEFICIÊNCIA 
QUEM NASCE TRONCHO? E A PESSOA PODE FICAR DEFICIENTE, OU 
NÃO? -Não.-Às vezes pode, se acontecer um acidente pode. 
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As falas acima evidenciam que os alunos tentam justificar que uma característica só 

pode ser considerada deficiência se ela for de nascença, ou seja, se a pessoa “nascer troncho”. 

Isto diferenciaria, por exemplo, o pai de um aluno que possui problemas de vista, mas não tem 

deficiência, de M e W, colegas considerados deficientes visuais. No entanto, ao passo que 

utilizam este critério, algumas das crianças consideram que é possível alguém se tornar 

deficiente durante a vida, principalmente mediante um acidente. 

AGORA UMA CRIANÇA QUE NÃO NASCEU DEFICIENTE ELE PODE FICAR 
DEFICIENTE, OU SÓ É DEFICIENTE SE NASCER? -Não. -Não. -Não. -Pode. 
 
MAS ME DIGAM UMA COISA, A PESSOA PODE NÃO TER NENHUMA 
DEFICIÊNCIA E SE TORNAR DEFICIENTE? -Não. -Pode. PODE? COMO? -Eu 
não sei não.VOCÊ ACHA QUE PODE, MAS NÃO SABE DIREITO COMO? -Pode, 
porque tem a pessoa que corta a perna assim. -Ela pode ter algum acidente. -Se isso 
aqui piorar eu vou ter que perder a perna, aí vai ficar deficiente. 
 

Desta forma, percebe-se que diante da provocação a que são submetidas no grupo as 

crianças procuram uma razão para justificar a classificação de alguém como deficiente. No 

entanto, classificar é um exercício que elas executam no dia a dia sem precisar raciocinar 

muito sobre isso e sem que compartilhem definições socialmente aceitas para explicar estas 

classificações.  

Uma forma ainda mais flexível de se pensar a deficiência é que, além de poder tornar-

se deficiente, a pessoa que já o é pode deixar de sê-lo. Esta é uma concepção compartilhada 

por grande parte das crianças e possui importantes repercussões práticas.   

E A PESSOA DEFICIENTE, PODE DEIXAR DE SER DEFICIENTE? -Não. -E TU, 
ACHA QUE NÃO TAMBÉM, OU TU ACHA QUE PODE? -Eu acho que pode. -
COMO? -Pode ajeitar ele, operar, fazer alguma coisa. Eu acho que pode.  
 
PODE DEIXAR DE SER? COMO? -Se ele for operado. Assim, o que não tem perna 
não pode não, porque ele nunca vai ter. -POR EXEMPLO, SE A PESSOA NÃO 
TEM UMA PERNA, SE ELE COLOCAR UMA PERNA MECÂNICA... ELE VAI 
DEIXAR DE SER OU NÃO? -Não. -Também acho que não. -Não, mas vai ajudar ele 
a andar sim. Vai ajudar ele a agüentar o peso, porque com uma perna ele não vai 
agüentar o peso todinho. 
 
MAS SE VOCÊ COLOCAR UMA PERNA DESSAS PERNAS MECÂNICAS, 
...VOCÊ VAI CONTINUAR SENDO DEFICIENTE OU VOCÊ DEIXA DE SER 
DEFICIENTE?-Eu vou deixar de ser deficiente porque eu vou ter uma parte nova no 
meu corpo. -E TU A, ACHA QUE A PESSOA DEIXA DE SER DEFICIENTE OU 
CONTINUA A SER DEFICIENTE?-Eu acho que ela vai continuar a ser deficiente, 
mas eu acho que incomoda aquele negócio na perna. 
 

 Alguns dos alunos não consideram possível alguém deixar de ter uma deficiência, 

outros julgam que a pessoa, ao fazer uma cirurgia e “ajeitar” o que está faltando ou está 

errado no corpo, pode deixar de ser deficiente, no entanto, o uso de próteses e aparelhos não 
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modificaria a situação de deficiência. Já um terceiro grupo considera que o uso de próteses é 

suficiente para que a pessoa deixe de ter uma deficiência.  

Este último caso aponta para uma concepção baseada na funcionalidade, na forma 

como a pessoa vive e na idéia da deficiência como uma limitação ou incapacidade. Caso a 

pessoa passe a fazer tudo o que as demais fazem e as características dela deixem de impor 

limitações às suas atividades, ela deixa de ter uma deficiência. Além disso, destaca-se também 

a reposição de algo físico que estava faltando, como uma perna. 

Já a noção de que apenas com uma cirurgia ou uma mudança permanente no estado da 

pessoa ela deixa de ser deficiente aponta para uma concepção mais baseada na expressão 

física da deficiência do que na sua funcionalidade. Mesmo que alguém consiga andar com a 

perna mecânica, ainda vai continuar lhe faltando uma perna caso a prótese seja retirada 

momentaneamente, assim como um surdo continua sem ouvir na ausência de aparelhos. No 

entanto o aspecto de funcionalidade não deixa de existir na medida em que se aponta para as 

imperfeições dos aparelhos. O surdo escuta, mas só se falar alto e a pessoa anda com a 

prótese, mas sente-se incomodada.  

AGORA, POR EXEMPLO, SE UMA PESSOA É SURDA E ELA BOTA UM 
APARELHOSINHO E ELA CONSEGUE OUVIR COM ESSE APARELHO... -Ela 
consegue ouvir, mas tem que falar alto. -MAS ELA CONTINUA A SER 
DEFICIENTE, OU ELA DEIXA DE SER? -Deficiente ainda. -Ela ainda fica surda. 
 

Por fim, ainda há aqueles que consideram a deficiência algo definitivo e não vêm 

nenhuma possibilidade da pessoa modificar seu estado, ou é ou não é. Esta é uma concepção 

ainda compartilhada por muitos dos alunos. 

E SE UMA PESSOA É DEFICIENTE ELE PODE DEIXAR DE SER? -Não. -Não. -
Não. PODE NÃO? ENTÃO UMA PESSOA QUE É DEFICIENTE AGORA, ELA 
VAI SER DEFICIENTE PARA SEMPRE? -Vai.  
 

 A maioria dos alunos também compartilha uma outra concepção de deficiência que, 

segundo a lógica formal, é incompatível com esta noção, apesar de conviver com ela: a 

deficiência como um estado. Para uma grande parte dos alunos, a pessoa pode ficar deficiente 

momentaneamente. Neste caso, o conceito de deficiência baseia-se na funcionalidade das 

partes do corpo, se existe algo que não está funcionando normalmente, logo a pessoa 

encontra-se momentaneamente deficiente.  

PARTE O OSSO DA PERNA, AI A PESSOA BOTA UM GESSO... AI ELA VAI 
TER QUE FICAR ANDANDO COM MULETA, OU NÃO VAI CONSEGUIR 
ANDAR, AI NESSE TEMPO ESSA PESSOA FICA DEFICIENTE OU NÃO FICA? 
-Fica. -Fica. -Eu acho que fica. Eu acho não, eu tenho certeza.MAS POR QUE ELA 
FICA DEFICIENTE? Porque assim, por exemplo, eu quebrei essa mão aqui e eu não 
conseguia escrever, eu não podia comer sozinha, tinha que ter a ajuda de alguém para 
comer, eu não conseguia pegar nada com essa mão. 
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E TU ACHA QUE QUANDO UMA PESSOA QUEBRA A PERNA ELA FICA 
DEFICIENTE TAMBÉM? -Fica. –POR QUE? -Ela fica igual a um deficiente físico. 
 
MAS ELE VAI FICAR SÓ ENQUANTO ELE TÁ COM O BRAÇO ENGESSADO, 
OU DEPOIS? -Só enquanto ele ta com o braço engessado... –POR QUE TU ACHA 
QUE ELE FICA DEFICIENTE? -Porque ele ta com o braço engessado. -Ele não vai 
poder pegar as coisas como antigamente. A mesma coisa fui eu, quebrei o braço e 
ficou enfaixado, depois voltei pro normal. 

  

 È interessante notar que este aspecto se evidenciou nos três momentos de coleta, nos 

quais as crianças, além de evocarem e desenharem o membro quebrado, elas se referiam a 

algumas pessoas como “estando” e não “sendo” deficientes. Este é um conteúdo importante 

na medida em que além de evidenciar um critério de definição da deficiência, também aponta 

para uma outra forma de lidar com o fenômeno, bastante diferente dos adultos. 

 Enquanto as representações dos adultos atuam em função da defesa identitária de 

modo a manter barreiras simbólicas e concretas entre os diferentes grupos, as crianças acabam 

permitindo uma maior mistura entre o eu e o outro. Esta possibilidade de confusão eu-outro 

deve-se à flexibilidade inerente ao termo “estar com alguma deficiência”, posto que isto se 

coloca como uma possibilidade, ou até uma vivência, presente na vida de todos, diminuindo 

assim as distâncias entre aqueles considerados com e sem deficiência. No momento em que eu 

considero que já estive deficiente, ou que posso ficar deficiente a qualquer momento, eu 

acabo diluindo as barreiras entre os grupos dos com e sem deficiência . 

 No entanto, uma certa diferenciação se mantém quando se considera que há níveis de 

deficiência. Alguns são um “pouquinho” deficientes, enquanto outros são muito, a depender 

da gravidade da falta ou falha no corpo e das repercussões que as características físicas 

assumem em termos de impedição na vida da pessoa que a possui.   

ENTÃO TEM PESSOAS QUE SÃO MAIS DEFICIENTES QUE OUTRAS MENOS 
DEFICIENTES? Eu acho que tem uns que ficam piores que os outros. E QUANDO É 
MAIS DEFICIENTE, QUANDO UM É PIOR QUE O OUTRO? Porque é mais 
grave, né tia... É como M, ele faz um negócio que W não faz. -ENTÃO W É PIOR 
QUE M? -É. -ELE É MAIS DEFICIENTE, POR QUÊ? POR QUE UM ENXERGA 
MENOS QUE O OUTRO, OU POR QUE UM CONSEGUE FAZER MENOS 
COISAS QUE O OUTRO? -Um faz menos coisas que o outro. 

  

Desta forma, dois colegas com o mesmo tipo de deficiência podem ser considerados 

mais ou menos deficientes por aquilo que são capazes ou não de fazer em seus cotidianos, 

independente do nível de cegueira ou de surdez que possuam. Isto mais uma vez aponta para 

uma concepção de deficiência como uma característica limitante ou impeditiva de se realizar 

algo.  
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Esta forma de pensar a deficiência se tornou evidente no momento do grupo em que se 

discutiu as estórias criadas conjuntamente. Foi quase unanimidade a afirmação de que 

crianças com e sem deficiência possuem rotinas diferentes porque as primeiras não podem 

fazer uma série de atividades desenvolvidas pelas segundas. Como, então, foram estas 

estórias? 

 

10.3.3 As estórias: como é ser/estar “deficiente”?  

Os quatro grupos focais foram iniciados com a proposta de construirmos 

conjuntamente uma estória sobre uma criança que chega à escola. O início da estória era o 

mesmo para todos os grupos, com a única diferença de que para três deles, a criança era 

deficiente e com o outro grupo não era feita referência alguma a nenhuma deficiência.  

Todos os grupos descreveram a rotina comum da vida de uma criança, de forma que as 

estórias ficaram bastante parecidas. De forma geral, o personagem principal ia para a escola, 

onde fazia tarefas, estudava, aprendia e brincava na sala de aula, depois a criança ia ao 

recreio, no qual lanchava e brincava com os colegas, depois a mãe vinha buscá-lo na escola. 

Em casa, ele comia, dormia, fazia tarefa de casa e brincava no parque ou na rua. As 

brincadeiras citadas foram: pega, esconde-esconde, futebol, jogo, bola, entre outros. Estas 

rotinas se repetiam várias vezes, inclusive na mesma estória, e constituem o corpo comum da 

produção das crianças, cujo conteúdo possui, inclusive, grande semelhança com os elementos 

da associação livre a respeito de aluno e colega. As crianças, então, pareciam descrer suas 

vidas, suas rotinas, e com isso, falar sobre o que é ser aluno e colega. 

As três estórias referentes aos alunos com deficiência, no entanto, apresentaram algum 

detalhe que pode ser considerado significativo. Numa delas, a criança tropeça, cai e se 

machuca, fica doente e é internada no hospital, precisando de transfusão de sangue e depois 

fica bem. Na segunda, a personagem pede para beber água e foge da escola, ou da sala, mas 

este dado não é levado em consideração pela próxima criança, que continua a estória como se 

isso não tivesse ocorrido. Por fim, na última estória, a criança vai ao psicólogo, a mãe é que 

dá banho nela e em algum momento da estória, ela pega a bengala para andar. 

Estas foram as únicas diferenças significativas entre as quatro estórias. Fato que 

causou espanto, posto que se esperava que as crianças construíssem uma narrativa mais 

focada na deficiência e nas diferenças entre o personagem principal e os demais. Este 

possibilita a interpretação de que a deficiência de seus colegas não constitui uma diferença tão 

radical, não sendo um grande empecilho e, portanto, não merece tanto destaque, visto que 

crianças com ou sem deficiência levariam uma rotina muito semelhante.  
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No entanto, esta hipótese foi refutada logo no momento seguinte, quando se 

questionou se a narrativa seria diferente caso o personagem não possuísse nenhuma 

deficiência. As respostas positivas das crianças foram bastante seguras e quase unânimes. 

Apenas uma das crianças respondeu que seria tudo igual, enquanto as demais apontaram 

muitas diferenças. Neste momento, torna-se evidente que as crianças focam a deficiência em 

seu aspecto impeditivo, sendo o colega com deficiência entendido como incapaz de realizar, 

inclusive, algumas daquelas atividades que o personagem com deficiência havia 

desempenhado na estória. Segundo as crianças, se o personagem não possuísse nenhuma 

deficiência ele enxergaria, poderia andar e brincar com os amigos, ele não cairia e não 

precisaria ir ao médico, nem se estivesse doente. Além disso, ele iria à escola sozinho, faria as 

tarefas direito e ele poderia fazer tudo o que os amigos fazem.  

Os alunos que construíram a estória da criança sem deficiência confirmaram esta 

concepção ao afirmarem que se a personagem tivesse alguma deficiência, ela não poderia 

escrever, brincar de elástico, andar de bicicleta, nem sair correndo na rua e se ela não tivesse 

uma bengala, ela ia tropeçar e cair. A única referência a algo que as crianças com deficiência 

poderiam fazer e que parece ser entendido como uma vantagem delas em relação às demais é 

jogar basquete de cadeira de rodas.  

Outra vantagem apontada é que estas crianças ganham mais presentes. Esta idéia pode 

ser justificada pelas cenas de uma novela de grande audiência em que uma criança com 

Síndrome de Down ganhava muitos presentes, ou esta seria uma dedução a partir de cenas do 

cotidiano em que os professores e outros adultos oferecem alguns privilégios, beneficiando às 

crianças com deficiência como prêmio de consolação por elas não poderem realizar outras 

atividades.  

MAS ENTÃO, VOCÊS ACHAM QUE UMA PESSOA QUE É DEFICIENTE É 
DIFERENTE DAS OUTRAS PESSOAS, É ESPECIAL POR ALGUM MOTIVO? -
É. -PORQUE? ELE É DIFERENTE DOS OUTROS OU ELE É UMA PESSOA 
COMUM? -Porque um deficiente visual, ou aqueles deficientes todos assim, feito da 
novela. -COM SÍNDROME DE DOWN? -É. Eu acho que eles ganham mais 
presentes do que a gente que não tem deficiência nenhuma. -É, tia. 

 

Esta vantagem, no entanto, não diz respeito a alguma possibilidade, algo que a pessoa 

com deficiência pode fazer e as demais não possam.  Pelo contrário, ela parece evidenciar 

uma concepção compartilhada pelos adultos de que os alunos com deficiência são frágeis e 

sofridos e, portanto alvos de pena, por isso os adultos, inclusive os professores oferecem 

benefícios e superprotegem a criança, o que acaba acarretando desvantagens para ela. 
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10.3.4 Deficiência ou deficiências? 

 As deficiências mais atribuídas aos personagens pelos participantes foram cego, surdo 

e mudo, mas também houve referências a outras, como deficiente mental, não tem uma perna, 

ou usa cadeira de rodas. Este dado encontra-se em consonância com as respostas às 

associações livres e com os desenhos, nos quais as deficiências mais lembradas foram as 

mesmas e são justamente aquelas com as quais as crianças possuem um maior contato na 

escola. 

É interessante notar que nas estórias e em suas explicações as crianças não pensaram 

as diferenças entre quem possui ou não deficiência tendo em mente estas deficiências 

específicas, mas sim fazendo referência a qualquer pessoa genericamente “deficiente”. 

Quando eram perguntadas quanto à deficiência que imaginaram para seus personagens, elas 

pareciam escolher a resposta exatamente no momento da pergunta e não enquanto construíam 

a estória. Este é um dado importante, na medida em que, para as crianças, o fato de ter uma 

deficiência, independente de qual seja, implica características comuns e impõe limitações à 

pessoa, atuando, inclusive, como um fator de segregação social. 

ENTÃO ELA PODERIA BRINCAR OU NÃO? Ela poderia, agora como ela é cega, 
aí ela fica quieta. MAS NÃO TEM OS MENINOS QUE SÃO CEGOS E QUE 
BRINCAM? Sim, mas é porque eles enxergam um pouquinho de nada e ela só fica 
parada, todo dia no mesmo canto. 

 

 Isto evidencia a associação direta que é realizada entre as idéias de deficiência e de 

incapacidade ou limitações, sem que se leve em conta as especificidades de cada pessoa e de 

cada deficiência. Este parece ser o sentido nuclear do colega com deficiência: ele é aquele que 

se diferencia dos demais por não poder executar uma série de atividades. Isto se evidencia 

ainda mais mediante a solução criada pela criança diante do impasse que se coloca entre a 

concepção prévia dela de que a pessoa com deficiência possui enormes limitações e os dados 

observados no cotidiano. A princípio, crianças com deficiência não brincam, mas há colegas 

cegos que brincam. Diante desta incoerência, a solução é afirmar que estes colegas não são 

tão cegos assim e garantir a permanência da premissa de que as deficiências são 

incapacitantes. Isto evidencia o quanto esta concepção é forte, posto que se alguém não é tão 

incapaz assim é porque ele também não é tão “deficiente”.  

Vale salientar que esta incoerência lógica só se coloca como problema mediante a 

provocação da pesquisadora, posto que em termos de conhecimento do senso-comum, dois 

pensamentos considerados incoerentes pela lógica formal costumam conviver muito bem caso 

ambos estejam a serviço de uma lógica social. Este é o caso da idéia de que qualquer 
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deficiência é genericamente incapacitante conviver com a percepção de que cada deficiência e 

cada pessoa tem suas especificidades.  

Após afirmarem que a rotina do aluno com deficiência seria radicalmente diferente 

independente de qual seja ela, os alunos passaram a discutir que cada deficiência implica 

possibilidades e dificuldades particulares. Além disso, apontaram que pessoas com 

deficiências semelhantes também se diferenciam quanto a seus comportamentos e ao que 

podem realizar.  

-Ela não ia poder escrever. -Porque ela não ia escrever? Ela é aleijada da mão? ...  
-Mas é que ela ia estar cega. Eu disse que ela não podia escrever porque ela era cega. 
-Tia, W escreve. W não, M escreve naquele negocinho que coloca as letrinhas. -É A 
REGLETE, NÃO É? -É. Já W fica assim ó, ai a tia dita, mas ele fica assim.  
 
 

Este pequeno diálogo deu início a uma longa discussão, na qual comumente se 

emitiam opiniões diferentes a respeito daquilo que as crianças com deficiência conseguem ou 

não realizar, destacando as especificidades de cada um. Algumas afirmam uma 

impossibilidade radical para qualquer pessoa com deficiência, outras parecem supor que cada 

deficiência pode impor dificuldades específicas, enquanto as demais chegam a negar a 

existência de qualquer limitação derivada de uma deficiência. 

Agora, na sala da tarde, tem uma menina que ela tem uns problemas na perna, mas ela 
corre, brinca, faz tudinho. 
 
E PORQUE TEM QUE TRATAR ELE IGUAL A UM BEBEZINHO? Porque ele 
não pode comer, não pode tomar banho, não sabe lavar a pitoca dele, não sabe ir no 
banheiro. 
 
E VOCÊS ACHAM QUE OS MENINOS QUE TEM DEFICIÊNCIA PODEM 
APRENDER, PODEM BRINCAR, PODEM FAZER AS COISAS ASSIM COMO 
VOCÊS OU NÃO? -Eu acho que podem aprender. -Pode não. -Eu acho que pode. -
Mas se ele for cego, ele não pode jogar bola, não pode pular corda, não pode pular 
elástico. Ele não pode fazer quase todas as coisas que a gente faz. -ELE NÃO PODE 
FAZER? MAS TEM OUTRAS COISAS QUE ELE PODE FAZER? -Pode. 

 

Não, porque assim, esses alunos, eles não brincam. Na hora do recreio eles ficam lá 
sentados com a professora. É? NENHUM ALUNO QUE TEM DEFICIÊCIA 
BRINCA? -Tem uns que sim, mas igual aos outros não. -Se ele for surdo ou mudo, 
ele brinca. 
 

Vê-se, por meio dos diálogos acima, que as crianças apresentam concepções e focos 

bastante variados no que se refere aquilo que as crianças com deficiência são capazes ou não 

de fazer. Eles parecem não possuírem uma idéia tão radical quanto a de seus professores, 

posto que ainda não compartilham um discurso formado a respeito disso. Os participantes 

parecem ficar confusos diante das perguntas e freqüentemente mudam de opinião no decorrer 

do grupo. Por vezes tem-se a impressão de que este não é um assunto tão relevante para eles, 
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a ponto de ter se tornado alvo de comunicação entre o grupo. Questiona-se, portanto, se o 

grupo estudado compartilha representações sociais sobre este objeto, assunto este que será 

tratado mais adiante.  

No entanto, neste momento se evidencia que ao menos em termos de opiniões pessoais 

existe uma certa flexibilidade no que se refere às possibilidades das crianças com deficiência, 

posto que muitos dos participantes consideram que cada um possui características particulares 

e limitações específicas. Além disso, de forma geral, as crianças apontam maiores 

possibilidades que os professores, posto que, para elas, mais do que não fazer, os colegas com 

deficiência fazem diferente.  

SE JOÃO FOR SURDO, ELE PODE PULAR CORDA? -Pode.E SE JOÃO NÃO 
TIVER A PERNA, ELE PODE? -Não. -Só com uma perna só, pode. 
 
MAS TU DISSE QUE JOÃO ERA CEGO E ELE TAVA BRINCANDO DE SE 
ESCONDER. -Mas tia, ele era surdo. -Tia, o menino ajudava ele a procurar. 
 
Às vezes ele brinca pegando na mão. -ENTÃO ELE BRINCA PEGANDO NA MÃO, 
MAS BRINCA TAMBÉM? Brinca, mas com alguém. 
 
UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA, ELA FAZ TUDO IGUAL ÀS OUTRAS? -
Não. -Ela faz alguma coisa diferente. -Se ele tiver mudo, ele faz. -SE ELE FOR 
MUDO ELE PODE FAZER TUDO IGUAL? -É, menos falar. -E SE ELE FOR 
CEGO? -Se ele for cego, ele fala, e ele escuta, mas ele faz, mas ele faz sem ver. 

 
 Percebe-se que o grupo se engaja em construir soluções para que os alunos 

com deficiência possam participar conjuntamente nas atividades, ao menos teoricamente. Isto 

demonstra uma concepção menos preconceituosa que a dos professores, posto que o contato 

com o objeto parece gerar uma forma de conhecimento ancorada nas vivências do cotidiano, 

prevalecendo evidências concretas tanto quanto pré-definições. No entanto, este aspecto não 

se faz presente em todos os casos. 

 Um ponto que merece destaque é a diferenciação produzida entre a deficiência mental 

e as demais. Parece que, assim como os professores, os alunos vêem neste tipo de deficiência 

uma forma de alteridade mais radical, mais distante e desconhecida. Apesar de uma parte dos 

participantes ter tido contato em sala de aula com uma colega com deficiência mental, eles 

parecem se sentir inseguros para falar sobre ela e quando falam, a tratam como alguém que 

possui um tipo de deficiência mais incapacitante que as outras. 

 E VOCÊ FAZ COM ELE DO MESMO JEITO QUE VOCÊ FAZ COM OS OUROS 
MENINOS? -Sim. -E SE ELE FOR DEFICIENTE MENTAL, TAMBÉM? -Não sei. -
Não.  
 
ELA BRINCAVA DIFERENTE TAMBÉM? -Não. -Eu acho que a doença mental faz 
com que ela não brinque do mesmo jeito. Mas se ela fosse normal, ela podia brincar 
de elástico, de tudinho normal, de correr. 
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 Diante destas falas, percebe-se que os alunos diferenciam a deficiência mental das 

demais. Isto pode se justificar pela própria experiência que alguns deles tiveram quando uma 

colega com este tipo de deficiência causava enormes transtornos com os quais a professora 

não sabia como lidar, atrapalhando significativamente a aula e incomodando os outros alunos, 

mais do quaisquer outros colegas com outras deficiências. 

 

10.3.5 Como é ter um colega com deficiência na turma? 

 Não são apenas as crianças com deficiência mental que são vistas como um empecilho 

para a tranqüilidade das aulas. Alguns alunos com outros tipos de deficiência também são 

tidos como aqueles que atrapalham devido ao seu comportamento inadequado. As crianças, 

então, se engajam em contar as traquinagens e faltas de educação de um destes colegas:  

MAS TU ACHA QUE ELE É MAL EDUCADO POR QUE ELE É DEFICIENTE?... 
TEM A VER COM ELE SER DEFICIENTE? Eu acho que sim, porque ele tem raiva 
de ser deficiente.  
 
Apesar de que ele fica pegando as coisas das pessoas, ele diz eu sou ladrão e vou 
pegar, ai ele fica pegando as coisas dos outros. -MAS ELE FAZ ISSO POR QUE 
ELE É DEFICIENTE, OU NÃO? -Eu acho.  

 

É interessante notar que muitas vezes a causa deste tipo de comportamento é atribuída 

à deficiência possuída, mesmo que não possua relação direta com a mesma. No entanto, este 

posicionamento não é unânime. Quando questionados, outros alunos concordam que qualquer 

criança pode se comportar mal, independente de ter uma deficiência, mas estes mesmos 

alunos não deixam de afirmar que X ou Y tem determinada deficiência antes de contar várias 

histórias sobre seus comportamentos inadequados. Desta forma, eles acabam associando estes 

comportamentos à deficiência, mesmo que de forma indireta. Há, ainda, quem construa o 

discurso contrário, afirmando que o fato da pessoa ter deficiência a torna menos passível de se 

comportar mal. 

O QUE É QUE TU ACHA, QUE OS MENINOS QUE SÃO DEFICIENTES ELE 
APRONTAM MAIS PORQUE SÃO DEFICIENTES, OU NÃO, QUALQUER 
CRIANÇA PODE APRONTAR DO MESMO JEITO? -Qualquer criança. Porque 
minha irmã mesmo, tem vezes que eu tô com ela ai ela fica aperreando. 
 
...OU VOCÊS ACHAM QUE QUALQUER MENINO PODERIA FAZER ISSO? 
Qualquer menino poderia fazer isso. Depende da educação da mãe, é o 
comportamento dele. Como esse menino, se a mãe desse uma educação melhor ele 
não ia fazer essas coisas, ele ia ser mais correto. 
 
 
QUALQUER MENINO PODERIA FALAR, OU UM MENINO DEFICIENTE 
FALA MAIS, QUEBRA MAIS AS COISAS DO QUE UM QUE NÃO TEM 
DEFICIÊNCIA? -Eu acho que não, falar palavrão, não fala não. Eu acho que tem uns 
meninos por ai assim, uns meninos que são normal. Ai já o doente mental, ele é um 
pouquinho de nada cego, ai aquele menino, ele fica sem escutar as histórias. Ai ele 
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fala palavrão, dá chute, vai para o lado do mau. Já o doente não, o doente eu acho que 
ele se torna uma melhor pessoa. 

 
 Neste último discurso, o qual é um tanto confuso, a criança parece defender a idéia de 

que o fato de uma pessoa com deficiência não ver ou não ouvir impede que ela se relacione 

com pessoas erradas, escute histórias ou palavrões, ou assista comportamentos inadequados, 

evitando que ela os reproduza e, desta forma, ela se torna uma pessoa melhor. Além deste 

aluno confundir diferentes tipos de deficiência - como se ter uma deficiência mental 

implicasse ser cego, o que, por sua vez, implicasse não escutar - este discurso baseia-se numa 

concepção de que as deficiências sensoriais pressupõem que as pessoas ficarão num estado de 

isolamento, sem se comunicar com ninguém e sem apreender os estímulos do mundo. Este é 

um raciocínio perigoso na medida que poderia justificar que o melhor é isolar essas pessoas 

porque elas não apreendem nada mesmo e ainda se tornariam pessoas melhores por isso.  

No entanto, a maioria das crianças não pensa assim, e concorda que seus colegas com 

deficiência participam das aulas mesmo que de formas diferentes, fazem tarefas e podem 

aprender, apesar das dificuldades que impõem ao ambiente educativo. No que se refere ao 

comportamento em sala de aula e à possibilidade das crianças com quaisquer deficiências se 

beneficiarem da educação formal, não existe consenso. Muitos concordam que os colegas 

com deficiência também fazem tarefas, mas estas são diferentes daquelas executadas pelos 

demais alunos não só na forma, como também no conteúdo, além de precisarem de uma maior 

assistência do professor ou de equipamentos especiais, como a reglete, utilizada para escrever 

em braile. 

E ELE SENDO CEGO, SENDO SURDO, OU SENDO MUDO, ELE PODIA 
FAZER AS TAREFAS? -Podia... mas ele fazia com a ajuda da professora. -MAS 
ELE FARIA AS MESMAS TAREFAS QUE OS COLEGAS? -Não.  
 
ENTÃO, ELES FAZEM TUDO DO MESMO JEITO? -Pode, mas ele não faz o 
alfabeto. -A gente não faz assim, é diferente. -ENTÃO, ELE FAZ DIFERENTE OU 
FAZ TUDO IGUAL? -Ele faz as tarefas diferentes da gente. Ele faz diferente, e o 
alfabeto... -É, ele fazia a tarefa diferente da nossa. A tia bota as letrinhas ai ele vai 
batendo, ele fica fazendo na reglete. 
 

Já uma minoria dos alunos afirma que, dependendo da deficiência, o colega pode fazer 

as mesmas tarefas, sem qualquer diferença dos demais. É interessante observar aspectos já 

discutidos na fala seguinte, na qual evidencia-se uma forma diferente de tratar diferentes 

deficiências, podendo-se supor uma variação de grau ou nível em que a deficiência pode 

afetar a pessoa. Neste caso, as deficiências sensoriais são tidas como doenças e seriam 

impeditivas de uma participação igual nas aulas, enquanto uma deficiência motora não é 

doença e não impede que a criança execute as mesmas tarefas que outros.  
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ELA FAZ AS TAREFAS IGUAIS AS DOS COLEGAS DELA, OU NÃO? -Igual a 
dos colegas dela faz. -Eu acho que faz, porque ela não tem nenhuma doença assim, 
cega, surda, muda, ela só tem um problema nas pernas. 

  

 Um outro ponto de vista adotado por uma minoria dos alunos é que as atividades que 

os colegas com deficiência visual desenvolvem em sala de aula não são consideradas tarefas, 

mas sim brincadeiras, sem maiores propósitos.  

MAS ELE PODE FAZER AS TAREFAS COMO JOÃO FEZ? -Não. ELE NÃO FAZ 
TAREFA? -Não. Ele só faz brincar.Ele só faz brincar de massinha, e de colocar um 
negócio em cima do outro. -ELE SÓ FAZ BRINCAR? ENTÃO QUER DIZER QUE 
SE O ALUNO FOR CEGO ELE NÃO FAZ TAREFA? -Não. 
 

 Estas diferentes formas de compreender a relação das crianças com deficiência com as 

atividades escolares repercute nas opiniões a respeito da possibilidade ou não de aprendizado 

consistente na escola e na aceitação ou não da proposta inclusiva.  

 

10.3.6 As crianças com deficiência podem aprender? 

Algumas crianças afirmam que, com uma dose extra de esforço de todos, incluindo 

eles, a professora e os colegas, os alunos com deficiência podem aprender, mas de forma 

diferente. Outros julgam que os conteúdos a serem aprendidos serão diferentes e uma terceira 

opinião é que o aluno com deficiência é incapaz de aprender na escola, portanto, ele deveria 

ficar em casa. 

MAS ELE PODE APRENDER? –Pode, ele aprende o que é esquerda, direita, frente, 
traz. 
 
ASSIM, TU ACHA QUE ELA NÃO VAI APRENDER DO MESMO JEITO QUE 
VOCÊS NA ESCOLA. -Não. -Vai. -VAI? ELA VAI APRENDER, MAS VAI 
APRENDER DIFERENTE OU NÃO? -Vai aprender diferente. -Eu também acho. -E 
TU? -Vai aprender diferente. -E TU X? -Se eles se esforçarem, dá para eles 
aprenderem. 
 
ENTÃO VOCÊS ACHAM QUE ELE PODE APRENDER OU NÃO PODE NA 
ESCOLA NORMAL? -Pode. -Não. -Pode, depende dele se esforçar e depende da 
professora. -E depende do comportamento dele e dos outros alunos. -E W? -Eu acho 
que ele aprende também. -TU TINHA DITO QUE ELE NÃO APRENDIA, QUE SÓ 
FICAVA BRINCANDO? -É, eu acho que ele não aprende, a tia pede para ele tirar as 
coisas na reglete e ele não faz as coisas. -ELE QUEM? -W. -E M? ELE APRENDE 
AS COISAS? -Até que vai um pouco. 
 
Ô Z, TU DISSE QUE ACHAVA QUE NÃO, PORQUE TU ACHA QUE NÃO?  
-Porque vê, a pessoa que não enxerga, não fala, não tem o pé, não sabe fazer nada, era 
melhor que ficasse em casa brincando de massinha. 

 
 Por meio dos discursos acima, se observa que não há unanimidade ao se falar no 

assunto. Há opiniões das mais brandas as mais radicais, como a registrada na última fala, a 

qual corresponde à mesma criança que considera que os colegas com deficiência não fazem 

tarefa, apenas brincam.  Esta é uma idéia baseada numa concepção mais tradicional de 
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educação muito compartilhada ainda hoje pelos professores, na qual todos devem aprender os 

mesmos conteúdos do mesmo jeito e no mesmo tempo.  

No entanto, parece que as crianças encontram-se, em maior número, atentas às 

variações individuais e consideram que o colega não só está fazendo tarefas, como também 

está aprendendo, mesmo que sejam conteúdos diferentes e de formas diferentes. Assim como 

também se percebe que eles são capazes de realizar outras atividades se contarem com a ajuda 

dos outros ou se forem realizadas adaptações que possibilitem sua participação. As crianças 

parecem entender, talvez mais que os adultos, que fazer diferente não significa não fazer.  

Um ponto, no entanto, que merece cuidado neste aspecto refere-se ao conteúdo, posto 

que os alunos com deficiência devem sim aprender conteúdos programáticos próprios da 

educação formal. Aprender conteúdos diferentes não implica afirmar que é suficiente o aluno 

aprender qualquer coisa. Isto seria um retrocesso ao momento em que a educação dos ditos 

especiais se resumia à reabilitação e ao preparo para as ações básicas da vida doméstica. Os 

conteúdos julgados importantes para quaisquer alunos também o são para os alunos com 

deficiência, no entanto cada criança vai aprendê-los a seu tempo e à sua maneira. Diante do 

que foi visto a respeito da participação dos alunos com deficiência no ensino regular, cabe 

questionar quais são as opiniões das crianças a respeito da proposta inclusiva.  

 

10.3.7 Incluir ou não? 

O interessante é que a maioria das crianças não se sente constrangida em afirmar que 

consideram ruim ter colegas com deficiência e que seria melhor para todos que estes 

permanecessem em turmas ou escolas especiais. Elas justificam esta opinião devido ao fato 

dos colegas com deficiência incomodarem nas aulas, ou ainda por considerarem que nestas 

condições eles aprenderiam melhor e se enturmariam mais. Apenas uma minoria das crianças 

considera positiva a presença de alunos com deficiência no ensino regular e outra pequena 

parte pondera quanto ao tipo de deficiência.   

 
J, TU ACHA QUE É BOM TER? POR QUE? -É legal. –POR QUE? TU ACHA 
QUE É BOM PARA TU OU QUE SÓ É MELHOR PARA A PESSOA? -Para a 
pessoa.  
 
Eu acho que é bom. –POR QUE TU ACHA QUE É BOM? -Assim, eu acho que é 
bom porque, pronto, eu sou normal, meu colega já não é porque ele tem alguma 
doença. Se ele for surdo e mudo, então eu já vou conhecer o que é surdo e mudo, no 
outro dia quando eu encontrar alguém, eu já vou saber, ai eu vou respeitar. 

 
 As crianças que consideram positiva a proposta inclusiva parecem possuir dificuldade 

de justificar suas opiniões, apenas afirmam que consideram bom. Há, no entanto, poucas 
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exceções a este padrão divididas em duas vertentes: as crianças que acham que se beneficiam 

do processo e as que o considera positivo apenas para as crianças com deficiência. A 

representante do primeiro grupo cuja fala encontra-se acima, justifica sua opinião por 

considerar importante que se conheça e assim se respeite diferentes pessoas em suas 

especificidades e a inclusão possibilita este encontro. 

Esta é justamente uma das justificativas encontradas no discurso dos especialistas para 

argumentar a favor do processo inclusivo. Esta criança, mais que reproduzir este discurso 

ouvido dos adultos, parece ter sido capaz de compreender a importância desta convivência 

com a diversidade como arma contra o preconceito. No entanto, este posicionamento não é o 

mais comum, pelo contrário é dos mais raros. Outro posicionamento um pouco mais freqüente 

é que, dependendo da deficiência, o processo inclusivo pode ser positivo ou negativo. No 

entanto, a justificativa para considerá-lo bom ou ruim varia muito.  

A, E TU, TU ACHA QUE É LEGAL? –Não, é ruim. –POR QUE? -Porque é muito 
chato, não deixa ninguém fazer o dever, ela perturba, briga o tempo todinho, apaga o 
quadro, não deixa ninguém fazer o dever... -MAS SE O ALUNO FOR SURDO POR 
EXEMPLO, ELE TAMBÉM VAI SER RUIM? -Não. -Não. -Não. -E SE O ALUNO 
FOR DEFICIENTE PORQUE ELE É CEGO, VOCÊS ACHAM QUE É RUIM 
TAMBÉM? -Não. -Eu acho que não. -É. -ENTÃO TU ACHA QUE SE O ALUNO 
FOR CEGO É MELHOR ELE ESTAR NUMA SALA ESPECIAL? -Não. -É. -Aí é. 
 
SE O ALUNO FOR DEFICIENTE MENTAL, TU ACHA QUE É RUIM? -É. -É 
ruim. -É ruim. E O QUE TU ACHA C, QUE O ALUNO DEFICIENTE MENTAL 
PODE FICAR NUMA SALA JUNTO COM VOCÊS? -Pode. -Pode. -ENTÃO É 
MELHOR ELE FICAR JUNTO? -É. –Não, é melhor ele ficar numa de deficiente 
mesmo. 

 
As crianças não parecem compartilhar opiniões formadas sobre o assunto. Cada uma 

parece pensar de uma maneira e muitas vezes a mesma criança muda de opinião durante o 

diálogo, no entanto, percebe-se que elas levam em consideração o tipo de deficiência ao 

opinar. Um aspecto que se evidencia é que o colega com deficiência mental parece ser aquele 

com o qual as crianças não gostam de conviver e consideram que deveria permanecer em 

lugares específicos, enquanto a surdez é o tipo de deficiência mais tolerada. 

Vale destacar que ambos os extremos são tipos de deficiência com os quais as crianças 

deste grupo já conviveram. No que se refere ao aluno com deficiência mental, este causava 

grandes transtornos em sala de aula e acabou sendo tirado da escola, enquanto o aluno com 

surdez, é considerado um bom aluno pela professora e parece ser bastante integrado com os 

colegas. Assim, as opiniões das crianças podem se justificar pela experiência vivida em sala 

de aula, a qual parece ter sido generalizada para quaisquer casos com os quais elas venham a 

se deparar.  
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O fato de algumas crianças com deficiência atrapalharem as aulas é realmente o 

argumento mais utilizado para justificar as opiniões contrárias à inclusão. 

-Ele atrapalha um pouquinho. -ENTÃO TU ACHA QUE É RUIM? -É. -TU 
PREFERIA QUANDO NÃO TINHA? POR QUE? -É, porque ele fica gritando. 
 
...DEVIA FICAR SEPARADO?-É. –POR QUE TU ACHA ISSO? -Porque às vezes 
eles podem bater nas coisas, eles podem quebrar as coisas.  
 
MAS SERIA MELHOR PARA VOCÊS, POR QUÊ? -Porque ele aperreia demais. 
POR QUE ELE NÃO IRIA ATRAPALHAR A AULA? -É. Não pode ficar na fila por 
causa dele.  
 
O QUE VOCÊS ACHAM? -É ruim. -É melhor não ter. -É melhor ter. -TU QUE 
ACHA QUE É MELHOR TER, POR QUE TU ACHA QUE É BOM? -Ela atrapalha 
muito, ela atrapalha muito. -Ela fica na frente dos outros, atrapalha a professora. 
 
...DEVIA FICAR SEPARADO? -É. –POR QUE TU ACHA ISSO? -Porque às vezes 
eles podem bater nas coisas, eles podem quebrar as coisas. 
 

 Os alunos afirmam que os colegas com deficiência atrapalham as aulas porque fazem 

bagunça, gritam, ficam na frente impedindo que os outros façam suas tarefas, além de dar 

mais trabalho à professora. Vale salientar que uma das falas acima se refere à aluna com 

deficiência mental que saiu da escola, já as outras três, dizem respeito ao aluno cego que se 

comporta muito mal em sala de aula, desrespeitando a professora e tumultuando 

deliberadamente as aulas. No entanto, as crianças acabam generalizando o comportamento 

deste aluno às pessoas com deficiência em geral.  

 Outro argumento utilizado para justificar a opinião contrária à presença de alunos com 

deficiência no ensino regular refere-se à qualidade do ensino que é oferecido a estes alunos, às 

dificuldades encontradas pelas professoras e à concepção de que todos devem ter o mesmo 

nível e desenvolver as mesmas atividades. 

Ficaria melhor numa escola de deficientes. –POR QUE TU ACHA QUE SERIA 
MELHOR PARA ELE?-Porque lá ele ia ter professoras que ensinam mais coisas, 
aqui tia M não sabe ensinar a eles, só sabe ensinar à gente. E TU ACHA QUE É 
DIFERENTE PARA O PROFESSOR ENSINAR ALUNOS QUE TENHAM 
DEFICIÊNCIA E ENSINAR OS OUTROS? -É. -É, eles são muito chatos. 
 
 
Eu acho que não, porque eu acho que deve ser o doente mental na sala de doente 
mental, porque a professora fica doida, feito tia M. Porque é assim, aqui tem uma 
parte dos meninos normal e ali tem uns três alunos doentes, doente mental, aí tia 
passa uma tarefa aí um chama, ai já passa outra, aí depois o outro chama. Aí, eu 
acharia melhor o doente mental, na sala dos doentes mental porque ele ia fazer a 
mesma coisa dos outros colegas.  
 
 
POR QUE? TU ACHA QUE NA SALA, ELES JUNTOS COM VOCÊS NÃO 
APRENDEM NÃO? -Porque ele não ia aprender a vida, os grupos. -E também ele 
não aprende nada lá na sala, só faz botar os brinquedos, um encima do outro. 
 



 169 

Por mim, eles podiam ficar, mas eu acho que era melhor eles irem para uma sala 
especial para eles aprenderem a mesma lição que os outros colegas. -Eu também 
acho.  
 

 Uma parte das crianças parece compartilhar a mesma concepção adotada pelas 

professoras, de que elas são incapazes de ensinar crianças com deficiência, pois estes 

aprendem de forma muito diferente dos demais, tanto que na sala regular estes colegas não 

aprendem nada e só fazem brincar. Logo, o aluno com deficiência, que não consegue 

acompanhar o ritmo da aula, é considerado um empecilho por deixar a professora “doida” por 

ter que dar conta de alunos com diversos níveis. Esta concepção se baseia na premissa de que 

todos devem ser iguais, desenvolver as mesmas atividades e aprender os mesmos conteúdos 

ao mesmo tempo. Utilizá-la para justificar a não aceitação de crianças com deficiência no 

ensino regular evidencia a noção de que estas possuem grandes dificuldades de aprendizagem, 

ou ainda que todo aluno com dificuldade de aprendizagem tem alguma deficiência, enquanto 

os demais aprendem na mesma velocidade e da mesma forma.  

 As razões supracitadas são as mais utilizadas para argumentar contra a inclusão. No 

entanto, outras também são referidas pelos alunos, mas em menor número, como a idéia de 

que eles ficariam melhor em turmas especiais porque poderiam se enturmar com mais 

facilidade e poderiam brincar como os outros colegas nas mesmas condições. 

Melhor para ele estar numa escola de deficientes porque lá ele se enturma mais com 
os outros alunos deficientes. 
 

 Vê-se, então, que por vários motivos diferentes, a maioria das crianças afirma que não 

concorda com a presença de alunos com deficiência nas turmas regulares, apesar de conviver 

e muitas vezes fazer laços de amizade com estas pessoas. Possivelmente se a discussão se 

voltasse em termos particulares para alguns de seus colegas, a opinião fosse diferente. No 

entanto, algumas experiências difíceis e a dificuldade de se colocar no lugar do outro, tão 

comum na sociedade individualista atual, juntamente com as concepções sobre o que é a 

deficiência fazem com que as crianças optem pelo afastamento de seus colegas considerados 

diferentes.   

Isto demarca a noção de que apesar de terem uma convivência amigável com alguns 

colegas com deficiência, estes ainda são colocados num lugar de alteridade e são considerados 

um grupo a parte, o qual apenas está autorizado a participar do grande grupo sem, contudo, 

tornar-se um membro deste. As crianças com deficiência ainda são consideradas seres 

estranhos que causam incômodos e, portanto, não deveriam estar presente entre os demais. 

Este posicionamento se torna evidente no discurso abaixo:  
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VOCÊS ACHAM QUE ELES ESTAREM NA SALA DE AULA JUNTO COM 
VOCÊS É BOM PARA ELES? OU ERA MELHOR ELE FICAR NUMA ESCOLA 
ESPECIAL, NUMA SALA SÓ COM ALUNS DEFICIENTES, O QUE VOCÊS 
ACHAM? -Numa escola especial. Porque é lei agora a mãe botar ele onde ela quiser. 
Agora W, a mãe dele pegou e botou numa sala normal, mas tá errado. Devia ser uma 
lei que se ele é cego devia estudar numa sala de cegos. -Não, devia ficar misturado. -
TU ACHA QUE ELES DEVIAM FICAR MISTURADOS COM OS OUTROS 
COLEGAS, ASSIM NUM COLÉGIO NORMAL? -Não, eles deveriam ficar 
misturados só com os colegas especiais. 

 

 Apesar da maioria dos alunos não concordar com a proposta inclusiva, eles não tem 

escolhas e precisam conviver com seus colegas com deficiência. Deste modo, nos interessa 

saber como tem se dado esta convivência e como os alunos a enxergam. 

 

10.3.8 Como se comportar com o “colega deficiente”? 

 A maioria dos alunos considera que o colega com deficiência merece um tratamento 

diferenciado, o qual muitas vezes não se justifica pelas características particulares deste. No 

entanto, outras crianças consideram que a forma como elas devem agir com o colega depende 

do tipo de deficiência que ele tem. Neste caso, as diferenças no comportamento apenas 

estariam a serviço de contornar as características que determinada deficiência proporcionaria. 

 
VOCÊS ACHAM QUE VOCÊS SE COMPORTAM COM ELES DO MESMO 
JEITO QUE SE COMPORTAM COM AS OUTRAS PESSOAS? -Não. -Como 
assim? VOCÊS BRINCAM DO MESMO JEITO, CONVERSAM... FAZ OUTRAS 
COISAS DO MESMO JEITO? -Não. -Não. -Eu acho que só com os surdos e mudos, 
que eu sei falar. 
 
COM DEFICIENTE MENTAL É DIFERENTE? -É -PORQUE? VOCÊ TEM QUE 
FAZER COMO? AGIR DIFERENTE COM ELE, É? -É. -O QUE VOCÊ FAZ 
DIFERENTE? -Fala mudo com ele. -Tem que falar igual a ele, tem que falar alto. Se 
falar baixo ele fica hãããã. -Mas se ele for cego, a gente tem que falar normal. 

  
  
 As falas acima exemplificam as opiniões do grupo que considera que a diferença na 

forma de tratar uma criança com deficiência deve-se propriamente à deficiência específica. 

No caso do colega surdo, esta diferença estaria na linguagem, se o outro é capaz de falar 

Libras logo não há maiores diferenças na relação estabelecida. No segundo caso, a criança 

parece ter confundido a deficiência mental com a auditiva, ou ela julga que as pessoas com 

deficiência mental são ao mesmo tempo surdas. Mas, assim como a primeira, a diferença que 

se impõe à relação se resume a como se comunicar oralmente ou gestualmente com o colega. 

 Já outro grupo maior de alunos considera que o fato do colega ser considerado com 

alguma deficiência, seja ela qual for, isto já implica a necessidade de um tratamento 

diferenciado: 
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VOCÊS BRINCAM COM ELES, VOCÊS CONVERSAM COM ELES? -Eu 
converso. -DO MESMO JEITO QUE COM AS OUTRAS PESSOAS OU É 
DIFERENTE? COMO É QUE VOCÊ DEVE SE COMPORTAR COM ELES? -Sem 
bater neles, sem chutar eles, sem empurrar eles. -Respeitar eles, ajudar eles, assim, 
um monte de coisas. -E O QUE É QUE TU ACHA, R? -Eu brinco com eles... É 
diferente. -E COMO VOCÊ AGE DIFERENTE COM ELES? POR QUE? -Não pode 
brincar de brigar, como brinca com os outros. -Vê só, assim, futebol, quando os 
meninos da minha sala vão jogar bola, ai tia disse que eles não podem, porque no jogo 
dos meninos tem muita violência, chute, empurrando, chutando, aí tem muita briga. 
 
MAS ENTÃO POR QUE É QUE É DIFERENTE? -Porque tem que respeitar. -MAS 
RESPEITAR DIFERENTE DOS OUTROS? -Não. ENTÃO POR QUE É 
DIFERENTE, ENTÃO? -Porque os outros tem que respeitar de outro jeito, agora 
esses tem que respeitar mais. -AH, ENTÃO QUANDO É DEFICIENTE TEM QUE 
RESPEITAR MAIS QUE OS OUTROS? -É. –É, tem que ajudar na sala. Na fila tem 
pessoas que tem que deixar passar na frente.  
 
M, ele quer brincar com os colegas, só que a tia não deixa.  

 

 Percebe-se, então, que os alunos recebem uma série de prescrições dos adultos as quais 

visam proteger os alunos com deficiência. No entanto, estas condutas supostamente desejáveis 

acabam aumentando a distância entre os alunos com e sem deficiência na medida em que 

impõem limites que vão muito além daqueles impostos pelas características do aluno em si. 

Há comportamentos que seriam desejáveis em qualquer relação, como respeitar, ajudar e não 

bater, mas as crianças consideram como se estas fossem recomendações específicas para o 

trato com o aluno com deficiência. Além disso, há atividades que, dependendo da deficiência 

que o aluno possua, ele poderia participar normalmente junto com os demais colegas, no 

entanto eles são impedidos de executá-las pelo simples motivo de terem uma deficiência. Isto 

acarreta uma diferenciação forçada com a imposição de barreiras que não existiriam caso as 

pessoas lidassem com menos preconceitos. Estas barreiras, além de aumentar a diferenciação 

entre grupos, repercutem negativamente também no desenvolvimento da criança com 

deficiência, visto que ela fica impedida de alargar suas possibilidades e desenvolver 

habilidades que as ajudem a estar no mundo de forma mais ativa e com menos restrições. 

 Mais restritiva ainda é a concepção de um dos alunos, que considera os colegas com 

deficiência como bebês e julga que eles devem ser tratados como tal. 

SE TIVER UM ALUNO CEGO, VOCÊ TRATA ELE DO MESMO JEITO QUE OS 
OUTROS? -Não. -O QUE É QUE VOCÊ FAZ DIFERENTE? -Brinco com ele, mas 
mesmo assim igual a um bebezinho. -TRATA ELE FEITO UM BEBEZINHO? -É. –
POR QUE? -Igual a uma boneca. -A DISSE QUE UM ALUNO CEGO DEVE-SE 
TRATAR IGUAL A UMA BONECA, IGUAL A UM BEBEZINHO, VOCÊS 
CONCORDAM? -É, concordo.  

 

 Esta concepção expressa de forma mais radical a premissa que está por trás das 

prescrições de que se deve tratar marcadamente diferente os colegas com deficiência. A noção 
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compartilhada por adultos, e também pelas crianças, de que a pessoa com deficiência possui 

incapacidades que vão além das limitações provocadas por suas característica e isto faz dela 

uma pessoa mais frágil, que precisa ser superprotegida. Desta forma, estas crianças muitas 

vezes se tornam alvos de piedade e de comportamentos compensatórios que tanto as 

beneficiam quanto prejudicam.  

 Percebe-se, então, que a forma de se relacionar com os colegas com deficiência não 

seguem padrões consensuais, nem se justificam por concepções compartilhadas e protegidas 

pelo grupo, como se observa na forma de tratamento oferecida pelos professores a seus 

alunos. As respostas às indagações referentes ao tema consistem na expressão de opiniões 

individuais, bem como na reprodução de um discurso prescritivo transmitido pelos adultos. 

Parece não se encontrar neste caso as complexas relações entre as práticas e as representações 

sociais. Ou melhor, é questionável se o grupo estudado constrói e compartilha representações 

a respeito do colega com deficiência. 

 

10.3.9 O colega com deficiência se constitui como objeto de representação social? 

Segundo Duveen (1995), as crianças nascem em um mundo já estruturado pelas 

representações sociais de sua comunidade, o que lhes garante um lugar como participantes 

funcionais e competentes no conjunto de relações e práticas sociais por meio da incorporação 

das estruturas do pensamento desta comunidade. Investigar este processo de incorporação 

seria, portanto, uma importante forma de compreender como e porque as crianças pensam e 

atuam em relação aos colegas com deficiência. Desta forma, conhecer a sociogênese, ou seja, 

a construção e a reconstrução das representações sobre o aluno com deficiência enquanto elas 

passam de um grupo social a outro, seria um de nossos objetivos neste capítulo.  

Apesar deste trabalho ter proporcionado o reconhecimento de diversos aspectos a 

respeito de como as crianças pensam o objeto em questão, bem como ter inspirado reflexões a 

respeito da sociogênese, ou da construção destas formas de pensamento, é questionável a 

possibilidade de análise deste processo por meio da teoria das representações sociais. Pode-se 

afirmar que as crianças compartilham opiniões, idéias, conceitos e práticas, mas não que estes 

conteúdos chegam a compor teorias complexas compartilhadas e construídas pelo grupo, as 

quais norteariam e justificariam suas compreensões da realidade e seus comportamentos, 

como se observa de forma tão evidente quanto aos professores.  

 As crianças parecem objetivar a imagem do colega com deficiência em 

determinados comportamentos e características, como se pôde observar nos desenhos e 

associações livres. No entanto, nos discursos investigados não se evidencia uma clara 
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ancoragem para as idéias das crianças. Este é um aspecto relevante que merece ser estudado 

em outras oportunidades. Os resultados aqui apresentados levantam a possibilidade de que o 

processo de objetivação pode preceder o processo de ancoragem ao longo da ontogênese. Mas 

o fato é que esta ausência de ancoragem implica o questionamento a respeito da existência de 

representações já constituídas. 

Sá (1998) nos lembra que o grupo falar sobre o objeto não implica necessariamente a 

afirmação de que este possui uma representação do mesmo. As falas produzidas podem 

expressar simplesmente opiniões isoladas, atitudes ou a reprodução de frases transmitidas por 

outros grupos. Há de se considerar ainda que as técnicas de coleta utilizadas no presente 

trabalho exigem respostas, as quais muitas vezes são dadas sem que os participantes tenham 

pensado e discutido o assunto previamente em seu grupo.  

A fim de se evitar o uso indevido da teoria por meio de sua aplicação a quaisquer 

formas de conhecimento a respeito de quaisquer objetos, cabe uma reflexão sobre a 

adequação de se considerar que os conteúdos explicitados neste capítulo compõem 

representações sociais. Há vários indícios que nos levam crer que as crianças estudadas não 

compartilham representações: a ausência de consensos, as freqüentes mudanças pessoais de 

opiniões, o aspecto de novidade evidenciado ao se discutir o tema, as práticas e opiniões que 

não encontram justificativas, nem explicações compartilhadas pelo grupo, entre outros.  

É fato que as crianças são capazes de discutir o tema e que estas expressam opiniões e 

pensamentos a respeito do mesmo, mas é preciso cuidar para que não trabalhemos com o que 

Sá (1998) chama de pseudo-representações, as quais podem ser muito bem descritas, no 

entanto não emergem da vida social cotidiana dos seus supostos usuários. O mesmo autor 

propõe que algumas perguntas ajudaria a resolver a dúvida se o objeto estudado constitui ou 

não um objeto de representação para o grupo em questão: quais são as práticas desenvolvidas 

no grupo? Estas encontram relação com o objeto de estudo? No contexto estudado, percebe-se 

que o colega com deficiência é alvo de práticas, ou melhor, hábitos compartilhados e 

reproduzidos sistematicamente pelo grupo. No entanto, neste trabalho especificamente, não se 

evidenciou que estes comportamentos possuem um paralelo em teorias comunicadas entre o 

grupo. Desta forma, poder-se-ia afirmar que representações a respeito do objeto em questão 

ainda não estão construídas. Cabe, então questionar os porquês disto.  

Certamente não é pela ausência de contato com o objeto, nem pelo desconhecimento 

de sua existência, visto que alunos com deficiência estão em plena convivência com os 

demais no ambiente estudado. Também é pouco provável que a ausência de representação se 

deva a pouca importância ou afetação que o objeto possui na vida dos sujeitos, visto que estes 



 174 

tiveram suas rotinas modificadas pelo contato com o mesmo e se vêem diante da necessidade 

de desenvolverem novas práticas e formas de estar com este novo grupo social. Como, então, 

se pode justificar a ausência de representação? 

Possivelmente a não construção das representações se deva à novidade, posto que faz 

pouco tempo que as crianças entraram em contato com o objeto. Uma convivência de um ou 

dois anos pode ainda não ter sido suficiente para que o grupo tenha criado e se apropriado de 

forma coletiva e estruturada de sentidos, os quais até então seriam germens de uma possível 

futura representação. Outra possibilidade é que as pessoas com deficiência não componham 

um grupo coeso que, considerado como tal, constitua um objeto de reflexão e comunicação 

social para o grupo estudado. As crianças podem estar encarando o processo inclusivo 

simplesmente como a entrada de novos alunos os quais possuem suas especificidades e por 

isso requerem tratamentos diferentes. Esta possibilidade, no entanto, se vê enfraquecida pelo 

fato das crianças falarem em termos de colegas deficientes e de possuírem opiniões genéricas 

a respeito deste grupo, além do fato de que na sociedade em que eles vivem se compartilham 

representações a respeito das pessoas com deficiência como compondo um grupo social 

específico e isto provavelmente afeta as construções infantis a este respeito.   

 Um último ponto a se pensar, e que merece um maior destaque, apesar de já ter sido 

abordado anteriormente, é o fato de que os participantes da presente pesquisa são crianças que 

possuem de sete a nove anos e isto confere uma certa especificidade ao trabalho. Nesta faixa 

etária, as pessoas não possuem as mesmas habilidades verbais dos adultos, tampouco as 

mesmas práticas de conversação, as quais marcam um meio privilegiado de construção e 

transmissão de representações sociais. Desta forma, além de haver diferenças em como se 

expressam as teorias compartilhadas, também há possíveis diferenças em como estas teorias 

são construídas na infância, e isto deve ser levado em consideração. Seguindo este raciocínio, 

caberia um aprofundamento a respeito de como se dá a construção e a expressão da 

representação social na infância, conteúdo este pouco estudado até então, mas de fundamental 

importância para a compreensão de diversos fenômenos relevantes.  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
“Cada representação constitui uma vitória sobre a ambigüidade dos estímulos e dos 

sujeitos, mas toda vitória é provisória.” 

Ângela Arruda 
 
 

 Além dos conteúdos da representação a respeito do aluno com deficiência no contexto 

da educação inclusiva, este trabalho trouxe algumas contribuições teóricas e metodológicas. 

No que se refere à Teoria as Representações Sociais, o estudo adquire alguma importância por 

ter abordado um fenômeno complexo num momento crucial em que este precisa ser repensado 

mediante pressões sociais. Neste ínterim, ressaltamos dimensões e mecanismos até então 

pouco abordados na teoria, a exemplo da dimensão afetiva e do caráter de dinamicidade que 

são inerentes a esta, além dos mecanismos gerados quando o novo implica toda uma 

reestruturação de sistemas representacionais antigos, enquanto o estranho ainda não é tornado 

familiar. Quanto ao método, este trabalho, desenvolvido em meio a estratégias 

plurimetodológicas, possibilitou a compreensão da importância de se combinar diferentes 

procedimentos de coleta e análise objetivando a não omissão da multidimensionalidade do 

fenômeno abordado. Outro aspecto relevante foi a utilização de técnicas que, apesar de 

frutíferas são pouco utilizadas e discutidas no âmbito da teoria, além de ter engendrado novas 

formas de se aplicar técnicas já conhecidas, adaptadas ao estudo das representações na 

infância. 

A abordagem do fenômeno estudado por meio da Teoria das Representações Sociais e 

dos métodos adotados possibilitou um mergulho neste novo mundo que se inaugura nas 

escolas por meio do projeto inclusivo, sem perder de vista a complexidade e a dinamicidade 

inerente ao objeto pesquisado. Os procedimentos de coleta e análise foram bastante 

produtivos e as duas fases da presente pesquisa nos rendeu importantes dados, os quais 

adquirem maior potencial explicativo quando considerados em conjunto, visto que a cada 

novo procedimento tínhamos acesso a novas dimensões e identificávamos diferentes 

processos inerentes às representações. Poder-se-ia, aqui, iniciar uma longa discussão a 

respeito das vantagens e desvantagens de cada procedimento adotado e sobre que aspectos da 

teoria cada um permite abordar com maior intensidade. No entanto, além de estender demais 

aquilo que se propõe a ser apenas considerações finais, tal trabalho exigiria maiores 

aprofundamentos teórico-metodológicos que ainda não disponho. Faremos, então, um passeio 

com o objetivo mais modesto de demonstrar como cada etapa foi fundamental para a 

construção do trabalho como um todo. 
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A primeira fase, que consistiu na técnica de associação livre e na construção dos 

desenhos, possibilitou uma primeira inserção no campo, considerado tanto em termos 

concretos quanto simbólicos. As visitas a uma série de escolas engendraram importantes 

observações a respeito do espaço físico, os primeiros contatos com os professores e alunos e 

as primeiras conversas informais sobre o tema da pesquisa. Os dados obtidos nos 

proporcionaram o acesso ao campo semântico da representação, ao gerar um conhecimento 

sobre como se organizam os principais significantes associados ao aluno com deficiência, 

além de ter possibilitado uma compreensão de como é composta a imagem do aluno com 

deficiência. Já a segunda fase, composta pelos grupos e entrevistas, permitiu, além de uma 

maior compreensão sobre os conteúdos da representação, um contato com os processos 

simbólicos de construção da alteridade, destacando-se as dimensões afetivas envolvidas na 

relação com o outro e, conseqüentemente, nas representações sobre ele.   

Isto aponta para importância de se dar asas a criatividade e não temer a realização de 

adaptações estratégicas que adotem procedimentos mais interessantes para determinados 

grupos de participantes. Além disso, ter realizado um estudo plurimetodológico possibilitou 

uma compreensão ampla e com certa profundidade de algumas dimensões da representação de 

um objeto complexo e polêmico e que implica uma grande carga afetiva. A combinação de 

diferentes estratégias metodológicas contribuiu, ainda, para a construção de um trabalho com 

maior estabilidade e validade, na medida em que as hipóteses iam sendo confirmadas a cada 

etapa. 

A realização de um estudo plurimetodológico permitiu, ainda, constatação prática de 

algumas importantes dimensões teóricas, dentre elas do caráter de dinamicidade e 

flexibilidade inerente às representações sociais. Este caráter foi evidenciado, na media em 

ficou claro que as representações da alteridade são construtos sociais que se constroem 

mediante situações históricas (ARRUDA, 1998). Conclusão, esta, tornada possível devido ao 

fato de estarmos em um momento privilegiado para se pensar este aspecto da teoria, posto que 

encontramo-nos num contexto de importantes mudanças sociais que exigem a revisão de 

sentidos já cristalizados na sociedade estudada.  

Vivemos num momento em que após anos de luta, as minorias começam a ser 

reconhecidas e respeitadas, ao menos nos discursos públicos. Mundialmente, se observam 

importantes movimentos sociais em prol da aceitação das diferenças e a assinatura de acordos 

internacionais para a redução das desigualdades de religião, raça, gênero, entre outros. No 

Brasil, esta questão tem sido priorizada, ao menos no discurso, a ponto do slogan do governo 

levantar esta bandeira: “Brasil: um país de todos”. Desta forma, estamos diante de um novo 
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projeto de país que tem mobilizado esforços legais, políticos e publicitários para instaurar 

novas formas de se pensar a alteridade e estar com ela.  

As pessoas com deficiência encontram-se dentre estas minorias que lutam 

permanentemente por sua inclusão social e que nos últimos anos tem atingido grandes 

conquistas em prol de seu reconhecimento como cidadãos, dentre elas a garantia do direito à 

educação em instituições regulares. Com isso, aquela diferença que até então significava uma 

incapacidade plena que impossibilitava a convivência com os demais agora precisa ser re-

significada em função não só do imperativo desta convivência, mas também daquilo que se 

evidencia no contato com o objeto. As representações compartilhadas até então não dão mais 

conta de nortear a compreensão da realidade vivida, nem mesmo se mostram úteis para 

orientar e justificar condutas.  

 Para Abric (1994), contradições entre representações e práticas sociais emergidas pela 

imposição de determinadas práticas levam, necessariamente, a transformação de uma ou de 

outra. Neste caso, diante da impossibilidade de se evitar as práticas parece que se impõe a 

modificação na RS por meio de uma transformação brutal, a qual é desencadeada quando 

novas práticas colocam em questão o significado central da representação, transformando 

direta e completamente o núcleo e, conseqüentemente toda a RS (ABRIC, 2000). 

O outro precisa ser revisto em seu lugar de alteridade e o projeto inclusivo exige que o 

alter torne-se apenas um outro semelhante pertencente ao grupo. No entanto, o que se observa 

é que o alter permanece alter, apesar de ter suas linhas de divisão social modificadas. Neste 

contexto, a alteridade de fora, até então considerada radicalmente diferente, estranha e 

distante, precisa ser incorporada ao grupo. Desta forma, o outro passa a ser aceito e é 

transformado em alteridade de dentro, tornando-se aqueles que, marcados por alguma 

diferença, se distinguem do conjunto social em que se encontram, sendo considerados 

ameaças.  Segundo Jodelet (1998), neste caso, a elaboração da diferença se dá de forma 

distinta, enquanto a criança com deficiência no lugar de alter de fora era estereotipada numa 

tipificação desvalorizante, agora, no lugar de alter de dentro a elaboração da diferença deve 

ser orientada para o interior do grupo com vistas à proteção deste. O longínquo se tornou um 

mal-estar dentro do próprio grupo, logo estas diferenças precisam ser ressignificadas para dar 

conta de um problema que até então não existia, a confusão identitária. É preciso, então, 

manter a exterioridade no viver junto, posto que o outro ameaça menos pela diferença do que 

pela semelhança.  

Um novo momento social, portanto, exige a revisão do velho, do estabelecido, no 

entanto esta revisão não atinge apenas a representação do outro em questão. Uma série de 
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sentidos precisam ser repensados a fim de possibilitar a familiarização com um novo projeto 

de convívio com a alteridade na educação e na sociedade como um todo. No contexto 

estudado, a inserção de alunos com deficiência implica a revisão de múltiplas representações 

que se encontram interligadas e se influenciam mutuamente, como as de educação, 

aprendizagem, aluno, deficiência, inclusão, exclusão e, principalmente, de professor.  

Todo um sistema de representações é posto em xeque diante da incômoda presença de 

alguém até então estranho e distante. Este tem sido um processo difícil e doloroso para quem 

o vivencia, principalmente por suas grandes repercussões na própria identidade, posto que 

este trabalho evidenciou o quanto a representação do outro - o aluno com deficiência - 

repercute na representação do si mesmo, na figura do professor.  Confirma-se, então a 

afirmação de Arruda (1998) de que identidade e diferença são construções recíprocas que se 

encontram em mútua dependência. Uma enorme ansiedade é provocada pelo contexto, que 

pressiona para a incorporação de novos elementos às antigas representações e exige 

reestruturações. A todo momento as professoras colocavam sua identidade profissional em 

xeque mediante o imperativo de convivência com o aluno com deficiência e o eu encontrava-

se simbólica e afetivamente abalado pelos novos sentidos sobre o outro, emergidos diante do 

novo contexto histórico. 

Os mecanismos discutidos por Arruda (1998), ao pesquisar alguns momentos da 

história nacional em que importantes mudanças sociais implicavam a construção de um novo 

senso comum que incorporasse os novos interesses e novas formas de considerar a alteridade, 

também se fazem presentes no contexto estudado. Diante da proposta de educação inclusiva, 

os professores se vêm desnorteados, posto que estão vivendo um doloroso processo de 

renovação dos repertórios mentais, o qual lhes desalojam de toda a certeza e familiaridade que 

seu oficio e seus alunos proporcionavam. Novos sistemas representacionais estão sendo 

convocados pelas novas informações e vivências que estão sendo produzidas.  

Nos vemos, então, diante de mecanismos pelos quais um grupo social precisa  

inicialmente estranhar o familiar, para só então se apropriar daquilo que se tornou 

desconhecido. Opera-se uma retradução do antigo mediante um novo momento social. Nesta 

reciclagem de memória, como Arruda (1998) propõe, os conteúdos não se constroem no nada 

nem se estabelecem de forma puramente original, o novo mistura-se ao antigo e as noções 

supostamente tornadas obsoletas insistem em emergir a cada vacilo da racionalização.  

Diante deste novo momento social, o novo não busca ancoragem nos valores e 

conteúdos do passado. A ancoragem se faz não só por semelhança, como também por 

contraste com um padrão pré-existente, que é fornecedor de possibilidades. A seleção destas 
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possibilidades é direcionada pelos afetos e pelos novos valores e objetivos econômicos, 

políticos e culturais para compor as representações de forma coerente com o projeto que as 

alimenta. As representações, então, não servem apenas à integração do estranho, mas também 

à transformação do familiar por meio da incorporação do novo com vistas a readequação ao 

presente (ARRUDA, 1998). 

Desta forma, a busca do novo desordena o familiar, tornado estreito e incômodo, para 

depois reordená-lo. No entanto, este processo parece não ter se atingido a reordenação, o 

familiar foi estranhado e novos sentidos estão sendo construídos a fim de acomodar este 

desconcerto e neutralizá-lo. Mas ainda não se tem uma nova ordem, o desalojamento de 

muitas certezas está sendo vivido e os novos sentidos ainda não constituem novas certezas. Os 

processos de ancoragem e objetivação parecem estar em curso e os docentes estão 

vivenciando o momento de construção seletiva ao mesmo tempo da desconstrução de 

representações prévias, a descontextualização ainda parece preliminar e ainda não se atingiu o 

conforto da naturalização. O que se vê são compreensões provisórias dispostas num conjunto 

diversificado de sentidos e maneiras de estar com o aluno com deficiência. Assim como 

Moran e Rose (1998) observam a respeito da loucura, os conteúdos da representação 

encontram-se repletos de ambigüidades e incertezas caracterizadas por um debate contínuo. 

Assim, o estranho permanece estranho, posto que ainda há algo de intangível, que escapa a 

uma ancoragem definitiva e gera o sentimento de incerteza. 

Este trabalho, então, nos aproxima daquilo que Arruda (1998) denomina de dinâmica 

da plasticidade das representações, que é originada na ambigüidade da alteridade. Esta 

aproximação traz uma pequena luz de como esta dinâmica é vivida pelos atores sociais num 

jogo de identidade e diferença repleto de afeto. Afetos estes que precisam ser ressaltados, 

posto que os contornos emergentes que estão dando novas formas à alteridade, na figura do 

aluno com deficiência, encontram-se direcionados, não só pela cognição, como também e, 

talvez principalmente, pela afetividade.   

Vários autores reconhecem a importância do afeto na Teoria das Representações 

Sociais. Campos e Rouquette (2003) consideram que todo conhecimento é mediado por uma 

carga afetiva, logo as representações sociais, enquanto modalidade de pensamento social, 

também o são. Banchs (1996) acrescenta, ainda, que as emoções e afetos desempenham um 

papel importante na seleção de informações e no posicionamento favorável ou desfavorável 

que o sujeito adota em relação ao objeto na construção das representações. O próprio 

Mosocvici (2003) também reconhece que a dinâmica de reconstrução da realidade é mediada 
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pelos afetos, além dos valores, das outras representações sociais do grupo e de experiências 

particulares (citados por BARROS, 2007). 

Apesar disto, o afeto ainda constitui uma dimensão da representação comumente 

negligenciada pelos pesquisadores, tanto que Jodelet (2005) denuncia a existência de um 

“isolacionismo cognitivo” decorrente de só se estudar “aquilo que é conhecido” e “como é 

conhecido”, sem abordar nada sobre “aquele que sabe”. Segundo ela, isto eliminaria a relação 

da representação com a vida afetiva, emocional, corporal e com o laço social e implicaria a 

omissão da articulação entre representações e práticas e entre o pensamento e a afetividade. 

Este trabalho, no entanto, resgatou estas relações na medida em que evidenciou o 

quanto à construção da representação do aluno com deficiência encontra-se mediada pelas 

emoções que o contato com este objeto despertam no ambiente escolar. Viu-se como o medo 

do fracasso profissional, a pena pelas dificuldades enfrentadas pelo aluno, a raiva pelas 

dificuldades impostas por ele, a culpa pela raiva sentida, o desespero diante do não saber, o 

carinho emergente do contato e muitos outros afetos colaboram de forma decisiva para 

manobrar a relação com o objeto e a construção da representação sobre ele. Neste caso, 

cognição e afeto se misturam e se influenciam mutuamente.  

Assim como Barros (2008) destacou em seu trabalho, neste caso também tornou-se 

evidente que a construção de novas representações sobre o aluno com deficiência implica 

conteúdos carregados de afetos do passado, que são resgatados para que se possa 

compreender o novo e acabam se misturando com outros sentimentos gerados nas interações, 

propiciando a perpetuação ou a transformação de certos conteúdos. Os afetos atuam na 

seleção e permanência de elementos representacionais, como também podem propiciar à 

representação uma nova configuração. O processo de ancoragem, então, se apresenta em suas 

dimensões cognitiva e afetiva. No contexto estudado, a última dimensão parece prevalecer 

sobre a primeira. Neste momento de crise, gerado pelo desalojamento de tantas verdades até 

então aceitas, as emoções parecem direcionar os processos cognitivos e comportamentais no 

contato com o outro, ao passo que em outras situações cotidianas é a dimensão cognitiva das 

representações que parece prevalecer. 

Já os processos de produção de sentidos pelos quais as crianças vêm passando 

parecem estar se dando de forma diferenciada da dos adultos. Não se identifica esta 

reconstrução do velho a partir das pressões do contexto. O contexto parece estar apresentando 

uma novidade, um objeto que já possuía alguns sentidos, no entanto era marcado pelo 

desconhecimento. Este desconhecimento, no entanto, parece permanecer apesar do contato, 

posto que o grupo parece não formar um nós para discutir um outro.  
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Por meio dos métodos adotados, não se identificam teorias do senso-comum 

estruturadas acerca do colega com deficiência, as quais serviriam para explicar a realidade, 

além de orientar e justificar os comportamento em torno dele, logo não se pode afirmar a 

existência de representações sociais. No entanto, também não se pode afirmar a inexistência 

delas, apesar das evidências que corroboram com esta hipótese, principalmente por se tratar 

de crianças.  

As crianças possuem formas diferentes de funcionamento cognitivo e social, além de 

expressarem suas idéias de um jeito particular. A psicologia do desenvolvimento tem 

abordado com eficiência o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças, no entanto 

estudos a respeito do desenvolvimento social ainda são escassos e muito pouco se tem 

estudado sobre como se dá construção de representações sociais na infância.  

Com um maior conhecimento nesta área, somado a um estudo mais aprofundado e que 

priorize a dimensão prática do cotidiano das crianças na escola, talvez seja capaz de observar 

aspectos de uma possível representação que pode ser vivida, mas pouco expressada 

verbalmente. No entanto, os dados obtidos até o momento não nos permitem afirmar que os 

alunos estudados compartilham representações sociais a respeito do colega com deficiência, 

adere-se então a hipótese de que as crianças ainda estão em processo de construção da 

representação.  

O grupo parece estar começando a delinear os contornos da alteridade e os critérios de 

sua classificação, o que nos coloca diante de um momento privilegiado para o estudo e a 

intervenção. Isto porque conteúdos novos são mais facilmente aceitos quando ainda não há 

uma representação formada, cuja força de manutenção implicaria a modificação radical ou a 

negação de algumas evidências contrastantes com os conteúdos da representação. Desta 

forma, pode-se concluir a importância da convivência precoce com esta forma de alteridade, 

mas também seria imprescindível a realização de um trabalho nas escolas que discutisse os 

sentidos atribuídos a este grupo, além de justificar os porquês da recepção das crianças com 

deficiência no ensino regular. O melhor momento de se modificar realidades seria enquanto 

estas ainda não estão tão firmemente construídas a ponto de serem naturalizadas e este 

momento parece ser agora.  

Vê-se, então que ainda há muito por fazer. Como Arruda (1998) afirma, as 

representações tem uma historicidade interna e a mudança faz parte de sua essência, mas estas 

mudanças estão exigindo mais desenvolvimento da teoria. São necessários novos diálogos a 

fim de dar conta de novos problemas que a teoria nos coloca. Neste momento, a 

psicossociologia se beneficiaria bastante de um diálogo com a história e a psicologia do 
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desenvolvimento, as quais nos ajudariam a preencher lacunas deixadas neste trabalho, lacunas 

estas, que aliás, são a maior contribuição dele. 

Este trabalho, então, contribui muito mais pelas questões levantas do que pelas as 

perguntas respondidas. As lacunas abertas nos instigam a continuar nesta busca por obtermos 

maiores compreensões de como representamo-nos uns aos outros e como estas representações 

mediam as relações com a alteridade. Espera-se que as contribuições encontradas neste 

caminho possam colaborar para a construção de práticas cada vez mais inclusivas, não só para 

as pessoas com deficiência, mas para toda e qualquer minoria que ainda luta por algum lugar 

ao sol. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO - PROFESSORES 
PARTICIPANTES DA PRIMEIRA FASE DA PESQUISA 

 
Pesquisa: Convivendo com a alteridade: representações sociais sobre o aluno com deficiência no 
contexto da educação inclusiva. 
Responsável: Karina de Mendonça Vasconcellos (contato: karina_kmv@yahoo.com.br ; 
cel.88260840) 
Instituição: Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco 
 
Apresentação: 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a inserção do aluno com deficiência no ensino 
regular. Para tanto, aplicaremos um questionário anônimo e voluntário entre 60 professores de escolas 
públicas do Recife. 

  
Riscos e Benefícios: 

Como possíveis benefícios, a pesquisa poderá gerar conhecimentos importantes para a 
compreensão e orientação do processo de inserção da criança com deficiência na escola regular, os 
quais poderão nortear o trabalho dos profissionais de educação e políticas públicas, beneficiando 
alunos e profissionais Além disso, o professor participante será convidado pensar, mesmo que 
rapidamente, sobre o tema e se ele desejar, a pesquisadora se compromete a apresentar os resultados 
do trabalho, o que pode gerar reflexões interessantes para a sua atividade profissional No entanto, tais 
reflexões poderão gerar alguma forma de desconforto para o entrevistado. Neste caso, a pesquisadora 
se compromete a conversar com o professor, visando minimizar qualquer desconforto e em algum 
eventual caso, encaminhar para serviço especializado sem custo (a exemplo da clínica psicológica da 
UFPE, entre outras). Além disso, há a possibilidade de atrapalhar momentaneamente alguma aula 
devido ao engajamento do professor na resposta do questionário.   

 
Compromissos: 
 A pesquisadora se compromete a estar sempre disponível para esclarecer dúvidas, ou atender 
às solicitações dos participantes no que diz respeito aos procedimentos da pesquisa. Os participantes 
serão sempre respeitados em seu desejo de suspender a colaboração a qualquer momento e jamais 
terão seus nomes revelados em possíveis publicações ou apresentações do trabalho. A participação na 
pesquisa não implicará absolutamente nenhum custo financeiro, nem recompensa para os 
participantes. 
 
Consentimento: 
 
Eu,___________________________________________________________, funcionário(a) da escola 
____________________________________________ fui devidamente apresentado(a) às informações 
acima e, após lê-las e compreendê-las, decidi que eu quero participar da pesquisa em questão 
respondendo o questionário. 
 
Recife, ____ de _________________ de 2007. 
 
___________________________   _____________________________ 
Professor(a) participante voluntário   Karina Vasconcellos (responsável pela pesq.) 
 
___________________________   _____________________________ 
Testemunha 1      Testemunha 2 
 

AGRADECEMOS MUITO POR SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO - RESPONSÁVEIS PELOS 
ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Pesquisa: Convivendo com a alteridade: representações sociais sobre o aluno com deficiência no contexto da 
educação inclusiva 
Responsável: Karina de Mendonça Vasconcellos (contato: karina_kmv@yahoo.com.br ; cel.88260840) 
Instituição: Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco 
 
Apresentação e procedimentos: 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar como vem se dando entrada de alunos com deficiência no ensino 
regular das escolas públicas do Recife. Realizaremos os seguintes procedimentos: 
Entrevista individual: os alunos que quiserem participar serão convidados a uma sala dentro da própria escola, no 
período normal de aula, na qual a entrevistadora proporá um pequeno jogo de palavras. O jogo será gravado 
(duração aproximada de 10 min.).   
Entrevista em grupo: quatro alunos de uma mesma turma serão convidados a uma sala dentro da própria escola e 
no período normal de aula. Nesta, a pesquisadora conversará com as crianças e promoverá pequenas brincadeiras, 
as quais serão filmadas (duração aprox. 30 min.). 
Filmagem da rotina: A pesquisadora ficará em sala de aula ou no recreio junto com as crianças e professores, 
apenas filmando o que acontece livremente.  

Antes de todos estes procedimentos, a pesquisadora se apresentará aos alunos e explicará de 
forma compreensível o que ela está fazendo na escola e como as crianças vão poder participar, 
além de perguntar se elas gostariam de colaborar. 

  
Riscos e benefícios: 

Como possíveis benefícios, a pesquisa poderá gerar conhecimentos importantes para a compreensão e 
orientação do processo de inserção da criança com deficiência na escola regular, os quais poderão nortear o 
trabalho dos profissionais de educação e políticas públicas, beneficiando alunos e profissionais. Além disso, o 
aluno (a) participante será convidado a pensar e discutir, mesmo que rapidamente e brincando, sobre o tema, 
podendo gerar benefícios para ele (a) e a pesquisadora se compromete a discutir sobre o tema com as crianças, o 
que pode ser um momento interessante para elas.  

No entanto, estas reflexões também poderão gerar alguma forma de desconforto para o aluno, ou conflito 
entre os colegas. Neste caso, a pesquisadora se compromete a conversar individualmente ou em grupo com os 
alunos, visando minimizar qualquer desconforto e em algum eventual caso, encaminhar para serviço 
especializado sem custo (a exemplo da clínica psicológica da UFPE).Além disso, há a possibilidade de retirar o 
aluno de sala durante alguma aula.   
 
Compromissos: 
A pesquisadora se compromete a estar sempre disponível para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos da 
pesquisa.  
Mesmo com a devida autorização do responsável, a criança só participará das entrevistas se ela quiser e ela ainda 
poderá desistir de sua participação a qualquer momento.  
Os nomes das pessoas envolvidas na pesquisa jamais serão revelados em possíveis publicações ou apresentações 
do trabalho e as imagens filmadas poderão servir de ilustração para trabalhos de pesquisa e formação de 
professores, mas a identidade (imagem) será preservada. 
A participação na pesquisa não implicará absolutamente nenhum custo, nem recompensa financeira para os 
participantes. 
 
Consentimento: 
Eu, ______________________________________________________, responsável pelo aluno (a) 
____________________________________________________________, fui devidamente apresentado(a) às 
informações acima e, após lê-las e compreendê-las, decidi que autorizo sua participação nesta pesquisa da 
seguinte maneira:  
(    ) entrevista individual. 
(    ) entrevista em grupo. 
(    ) filmagem em sala de aula. 
(    ) permitindo a utilização das imagens com a identidade preservada em apresentações do trabalho.   



 193 

 
Recife, ____ de ________________ de 2007. 
 
_____________________________                                         __________________________ 
Responsável pelo aluno participante                                           Responsável pela pesquisa 
 

______________________________                                         ____________________________ 

Testemunha 1                                                                                Testemunha 2 
AGRADECEMOS MUITO POR SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO C- TERMO DE CONSENTIMENTO - PROFESSORES 
PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Pesquisa: Convivendo com a alteridade: representações sociais sobre o aluno com deficiência no contexto da 
educação inclusiva. 
Responsável: Karina de Mendonça Vasconcellos (contato: karina_kmv@yahoo.com.br; cel.88260840) 
Instituição: Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco 
 
Apresentação: 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a inserção do aluno com deficiência no ensino regular. Para 
tanto, aplicaremos um questionário anônimo e voluntário entre professores de escolas públicas do Recife 
(05min.), promoveremos grupos de discussão sobre o assunto com professores (01h.) e filmaremos a rotina 
escolar em sala de aula e recreio (1h. por dia durante uma semana). Todos os procedimentos ocorrerão na própria 
escola, dentro do horário de trabalho dos professores, mas com o cuidado de interferir o mínimo possível nas 
atividades escolares. 

  
Riscos e Benefícios: 

Como possíveis benefícios, a pesquisa poderá gerar conhecimentos importantes para a compreensão e 
orientação do processo de inserção da criança com deficiência na escola regular, os quais poderão nortear o 
trabalho dos profissionais de educação e políticas públicas, beneficiando alunos e profissionais. Além disso, o 
professor participante será convidado pensar e trocar idéias sobre o tema e a pesquisadora se compromete a 
discutir os resultados do trabalho com os participantes, o que pode gerar reflexões interessantes para a suas 
atividades profissionais.  

No entanto, tais reflexões poderão gerar alguma forma de desconforto para o entrevistado, ou algum 
conflito entre os participantes do grupo. Neste caso, a pesquisadora se compromete a conversar com os 
professores visando minimizar qualquer desconforto e em algum eventual caso, encaminhar para serviço 
especializado sem custo (a exemplo da clínica psicológica da UFPE). Além disso, há a possibilidade de 
atrapalhar momentaneamente alguma aula devido ao engajamento do professor na resposta do questionário, na 
participação no grupo, ou devido a interferências nas aulas causadas pela filmagem da rotina.   

 
Compromissos: 
 A pesquisadora se compromete a estar sempre disponível para esclarecer dúvidas ou atender às 
solicitações dos participantes no que diz respeito aos procedimentos da pesquisa e assegura que estes serão 
sempre respeitados em seu desejo de suspender sua colaboração a qualquer momento. Os nomes dos 
participantes jamais serão revelados em possíveis publicações ou apresentações do trabalho e será evitada a 
identificação de sua imagem em apresentações. A participação na pesquisa não implicará absolutamente nenhum 
custo ou recompensa financeira para os participantes. 
 
Consentimento: 
Eu, __________________________________________________, funcionário(a) da escola 
____________________________________________ fui devidamente apresentado(a) às informações acima e, 
após lê-las e compreendê-las, decidi que eu quero participar da pesquisa da seguinte forma: 

 ( ) respondendo o questionário. 
  ( ) participando do grupo de discussão. 
  ( ) autorizando a filmagem na minha sala de aula. 
  ( ) permitindo a utilização das imagens com a identidade preservada em apresentações do 
trabalho. 
 
Recife, _____ de __________________ de 2007. 
 
___________________________   ___________________________ 
Professor(a) participante voluntário  Responsável pela pesquisa 
 
___________________________   ___________________________ 
Testemunha 1      Testemunha 2 
 

AGRADECEMOS MUITO POR SUA COLABORAÇÃ 
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ANEXO D – CARTA DE ANUÊNCIA – INSTITUIÇÕES 
PARTICIPANTES DA FASE 1 DA PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
Departamento de Psicologia 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 9o andar.  
Cidade Universitária, Recife, PE 50.670-901. 
Fone: (081) 3271-8730  
Fax: (081) 3271-8270 

 
Sr(a). Diretor(a), 
 

Venho solicitar sua colaboração para a realização da pesquisa de mestrado intitulada: 
“Convivendo com a alteridade: representações sociais sobre o aluno com deficiência no contexto da 
educação inclusiva”, permitindo a coleta de dados entre os professores do ensino fundamental desta 
instituição.  

A pesquisa objetiva a ampliação de conhecimentos acerca dos processos psicológicos e sociais 
envolvidos na inserção do aluno com deficiência no ensino regular. Conhecer as opiniões e 
dificuldades enfrentadas por professores e alunos nestas práticas de inserção poderá nos fornecer 
subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas e formação de profissionais da área de 
educação. 

Os professores serão convidados a responder um pequeno questionário (05 min.) sobre o tema, 
o que só será realizado mediante a vontade e a autorização por escrito dos mesmos. Anexamos cópias 
do termo de consentimento e do instrumento de coleta (questionário dos professores) para conferência.  

A participação na pesquisa não acarretará nenhum custo nem nenhuma recompensa financeira 
aos colaboradores. Assumimos o compromisso de preservar o nome da instituição em possíveis 
publicações ou apresentações de trabalhos e comprometemo-nos a encaminhar os resultados da 
pesquisa à instituição, caso seja solicitado.  Colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 

 
Agradeço antecipadamente, 
Karina de Mendonça Vasconcellos 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
Eu ______________________________________________________ diretor (a) da instituição 
pública de educação ______________________________________________________ autorizo a 
realização da pesquisa acima apresentada nesta instituição. 
 
Recife, ______ de __________________ de 2007. 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Diretor (a) da escola     Responsável pela pesquisa  
       Karina Vasconcellos 
                                                                                          (karina_kmv@yahoo.com.br tel.88260840) 
____________________________    
Maria de Fátima Santos (Orientadora)       
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ANEXO E - CARTA DE ANUÊNCIA - INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 
DE TODA A PESQUISA  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
Departamento de Psicologia 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 9o andar.  
Cidade Universitária, Recife, PE 50.670-901. 
Fone: (081) 3271-8730  
Fax: (081)3271-8270 

 
Sr(a). Diretor(a), 

Venho solicitar sua colaboração para a realização da pesquisa de mestrado intitulada: 
“Convivendo com a alteridade: representações sociais sobre o aluno com deficiência no contexto da 
educação inclusiva”, permitindo a coleta de dados entre os professores e alunos do ensino fundamental 
desta instituição. 

A pesquisa objetiva a ampliação de conhecimentos acerca dos processos psicológicos e sociais 
envolvidos na inserção do aluno com deficiência no ensino regular. Conhecer as opiniões e 
dificuldades enfrentadas por professores e alunos nestas práticas de inserção poderá nos fornecer 
subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas e formação de profissionais da área de 
educação. 

A coleta será dividida em 03 fases: 
Professores - questionário (05min.), grupo de discussão (01h.) e filmagem da rotina (1h por 

dia durante uma semana). 
Alunos - entrevista individual (10min.), entrevista em grupo (30 min.) e filmagem da rotina 

(idem aos profs.). 
Os referidos procedimentos só serão realizados mediante a vontade e a autorização por escrito 

dos professores e responsáveis pelos alunos.Todas as fases deverão ser realizadas dentro da escola e 
no horário normal das aulas. Anexamos cópias dos termos de consentimento e do instrumento de 
coleta (questionário dos professores) para conferência.  

A participação na pesquisa não acarretará nenhum custo, nem nenhuma recompensa financeira 
aos colaboradores. Assumimos o compromisso de preservar o nome da instituição em possíveis 
publicações ou apresentações de trabalhos e comprometemo-nos também a encaminhar os resultados 
da pesquisa à instituição.  Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Agradeço antecipadamente, 
Karina de Mendonça Vasconcellos 

 
AUTORIZAÇÃO 
 
Eu _____________________________________________________________ diretor (a) da 
instituição pública de educação ______________________________________________________ 
autorizo a realização da pesquisa acima apresentada nesta instituição. 
 
Recife, _____ de _________________ de 2007. 
 
 
____________________________    _________________________ 
Diretor (a) da escola     Mestranda responsável pela pesquisa  
       Karina Vasconcellos (tel.88260840) 
 
____________________________    

Maria de Fátima  Santos (Orientadora)      



 197 

ANEXO F - QUESTIONÁRIO - PROFESSORES PARTICIPANTES DA 
PRIMEIRA FASE DA PESQUISA 

QUESTIONÁRIO – VIDA PROFISSIONAL 
Idade: __________     Sexo: (    ) F    (     )M 
Formação principal: ___________________________________________ 
Pós-graduação ou outros cursos 
relacionados:________________________________________________________ 
Ensino as séries: ___________________________________________________________ 
Trabalho com educação há:  
(    )Menos de 05 anos    (    )Entre 05 e 15 anos    (    )Entre 15 e 30 anos    (     )Mais de 30 anos 
Trabalho com educação pública há: 
(    )Menos de 05 anos    (    )Entre 05 e 15 anos    (    )Entre 15 e 30 anos    (     )Mais de 30 anos 
Experiência com alunos com deficiência?  
(    )Não    (    )Sim, no ensino regular    (    ) Sim, em classes ou escolas especiais 
 
  QUESTIONÁRIO – ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS 

Você será apresentado(a) a 6 palavras ou expressões que servirão de estímulos. Após cada estímulo proposto, 
escreva o mais rápido possível as primeiras expressões que vierem a sua mente (mínimo de 03 palavras).  
Após isso, escolha dentre suas expressões aquelas que você julgar mais significativas e escreva os números 1 e 2 
ao lado delas de acordo com a ordem de importância. 

Estímulo 1: 
  

  

  

 
Estímulo 2: 
  

  

  

 

Estímulo 3: 
  

  

  

 
Estímulo 4: 
  

  

  

 
Estímulo 5: 
  

  

  

 
Estímulo 6: 
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ANEXO G - QUESTIONÁRIO - PROFESSORES PARTICIPANTES DA 
SEGUNDA FASE DA PESQUISA 

 
QUESTIONÁRIO – VIDA PROFISSIONAL 

 
Idade: __________     Sexo: (    ) F    (     )M 
 
 
Formação principal: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Pós-graduação ou outros cursos 
relacionados:________________________________________________________ 
 
 
Trabalho com educação há:  
(    )Menos de 05 anos    (    )Entre 05 e 15 anos    (    )Entre 15 e 30 anos    (     )Mais de 30 
anos 
 
 
Trabalho com educação pública há: 
(    )Menos de 05 anos    (    )Entre 05 e 15 anos    (    )Entre 15 e 30 anos    (     )Mais de 30 
anos 
 
Atualmente ensino as séries: 
___________________________________________________________ 
 
Já ensinei: 
( ) Educação infantil ( ) Ensino Fundamental 1 ( ) Ensino 
Fundamental 2 
 
( ) Ensino Médio   ( ) Outros  
Quais:___________________________________ 
 
Experiência com alunos com deficiência?  
(    )Não    (    )Sim, no ensino regular    (    ) Sim, em classes ou escolas especiais 
 
Se sim, quais tipos de 
deficiência:___________________________________________________ 
   
Quanto tempo de experiência no total: 
( ) menos de um ano  ( ) entre 1 e 5 anos  ( )entre 5 e 10 anos   
( ) mais de 10 anos. 
 
 
 

MUITO OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO H - ROTEIRO DO GRUPO FOCAL - PROFESSORES 
Compromissos: Nem eu, nem ninguém comentar o que for discutido com ninguém, nem 
desrespeitar a opinião do outro. Eu não divulgarei áudio, nem imagem, nem nomes delas, nem 
da escola. 
Ser o mais sincero possível, importância da experiência para ajudar outras pessoas.  
Assinar os termos e agradecer a participação. 
 
Funcionamento: Objetivo é saber o que pensam, sentem e fazem em relação ao aluno com 
deficiência. Discutir livremente, minha função é mediar e provocar. 
 
ALUNO COM DEFICIÊNCIA 
O que é um aluno com deficiência? 
- é realmente diferente dos demais? Em quê?  
- tem deficiência melhor ou pior? 
 
Atividade: Dados: Aluno: amizade, respeito, compreensão, compromisso, aprender, 
conhecimento, troca, interação, dificuldade. 
Aluno com deficiência: Dificuldade, desafio, paciência, necessidade, respeito, atenção, amor, 
aprender, inclusão, exclusão. 
 
 Foi fácil? Teve alguma palavra mais difícil? Qual e pq? 
Resposta 
 
Deficiência:  PQ dificuldade, desafio, paciência? Necessidade de que (quem?)  
 
INCLUSÃO 
O que é incluir? Concordam ou discordam da idéia? Tem vantagens em estar com os outros? 
O que é excluir? 
 
Dados: 
Inclusão: Dificuldade, respeito, direito, capacitação, necessária. 
Incluir é respeitar? 
Quais são essas dificuldades? 
Pq acha que apareceu capacitação? O tiveram de capacitação e de apoio? Precisava mais? 
Necessária pra quem, pq? 
Exclusão: preconceito, desrespeito, inaceitável, realidade, desamor, despreparo, culpa do 
governo. 
Qual o motivo e quem é responsável pela exclusão? Pq é inaceitável? Pq é uma realidade? 
 
VIVÊNCIA 
 
Qual é a experiência com aluno com deficiência? Há quanto tempo? 
Como foi saber que receberia? Como pensou que seria? Mudou de idéia? 
O que sentiu quando recebeu? 
O cotidiano em sala de aula é diferente? Em que? 
Vc acredita que pode potencializar o desenvolvimento desses alunos? 
Se pudesse escolher, teria a experiência? 
 
Se não tem o aluno: Gostaria de ter? Sente o que diante da possibilidade? 
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 ANEXO I - ROTEIRO DO GRUPO FOCAL - ALUNOS 
 
História contada em grupo:  
 
Maria era uma criança de 8 anos que morava com o pai e com a mãe dela perto da escola onde 
ela estudava. Maria era uma menina deficiente. Numa quarta-feira pela manhã, a mãe de 
Maria acordou ela bem cedinho, colocou o café da manhã dela e Maria foi para a escola 
andando. Chegando na escola, Maria... 
 
João era uma criança de 8 anos que morava com o pai e com a mãe dele perto da escola onde 
ele estudava. João era um menino deficiente. Numa quarta-feira pela manhã, a mãe de João 
acordou ele bem cedinho, colocou o café da manhã dele e João foi para a escola andando. 
Chegando na escola, João ... 
 
João era uma criança de 8 anos que morava com o pai e com a mãe dele perto da escola onde 
ele estudava. Numa quarta-feira pela manhã, a mãe de João acordou ele bem cedinho, colocou 
o café da manhã dele e João foi para a escola andando. Chegando na escola, João...  
 
 
1- Como foi construir a história? 
 
2- Vocês acham que se Maria / João não tivesse deficiência a história seria diferente? Como? 
 
3- O que é uma criança com deficiência? Ela é diferente/especial em relação as outras? 
Porque? 
 
4- Vocês têm colegas com deficiência na escola ou fora? Porque essas pessoas são 
consideradas deficientes? 
 
5- Antes de XXXX, vocês já tinham algum colega de classe com deficiência? Quais? Há 
quanto tempo? 
 
6- Eles são diferentes dos outros colegas? Em quê?  
 
7- Na escola, como é conviver com essas pessoas? 
 
8- Como você se comporta com seu colega e como você acha que deveria se comportar? 
 
9- Vocês acham que eles podem aprender, se comportar, brincar, fazer amigos como os 
outros? 
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ANEXO J - GRADE DE CATEGORIAS COM AS ANÁLISES DOS 
DESENHOS. 

 
ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS DESENHOS 

CATEGORIA ALUNO ALUNO 
DEFIC. 

COLEGA COLEGA 
DEFIC. 

T S T D 

PESSOAS       
Uma 8 9 2 7  10 16 
várias 11 10 13 9 24 19 
Sem pessoa 1 1 1 1 2 2 
Ref. a conhec. 12 9 8 8 20 17 
Professor 2 1 1 2 3 3 
Pessoa s/ def. 0 1 0 3  4 
Deficiente 0 0 1 0  1 
S/ deficientes 0 2 0 1  3 
       
GRÁFICOS       
Com cenário 10 8 8 3 18 11 
Sem cenário 10 12 9 14 19 26 
Com cor 8  6 3  5 11 11 
Sem cor 12  14  14 12 26 26 
       
CONT EXTRAS       
Material escolar 7 1 0 0 7 1 
Escola 7 1 2 0 9 1 
Brinquedos 4 1 2 0 6 1 
       
AÇÕES       
Estudando 8 1 1 2 9 3 
Brincando 7 1 5 4 12 5 
Passeando 1 1 2 4 3 5 
Ajudando 0 1 1 2 1 3 
Chorando 0 1 0 0 0 1 
Bater cantos/ cair 0 4 0 1 0 5 
Nada 6 17 6 10 12 27 
Outros* 3 0 3 0 6 0 
       
EXPRESSÃO       
Sem rosto 7 2 1 1  8 3 
Sério 1  2 1 2 2 4 
Feliz 13 10  14 11 27 21 
Sem boca 1 6 1 2 2 8 
       
TIPO DE DEFICIENCIA       
Def. visual 0 10 0 9  19 
Membro quebrado 0 4 0 1  5 
Sem membro 0 5 0 4  9 
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Algo troncho g  p 0 2 0 1   3 
Surdo 0 1 0 1  2 
Paralítico 0 1 0 0  1 
Prob. fala 0 1 0 2  3 
N sabe coisas 0 0 0 1  1 
Dentão 0 2 0 0  2 
Não esclarece 0 1 0 2  3 
Catapora 0 1 0 0  1 
       
OBJETOS SIGNIFICATIVOS       
Cadeira de rodas 0 8  0 6  14 
Óculos 0 6 0 6   12 
Muleta/bengala 0 5 0 5  10 
Ap. auditivo 0 0 0 1  1 
       
QUEM       
Matheus 0 3 0 0  3 
Wellinson 0 5 0 2  7 
Pedro 0 0 0 2   2 
Kevin 0 0 0 2  2 
Outros  4  4  8 
       
 
*Outros = comendo, aprontando, conversando, jogando lixo. 

 
 

QUANTITATIVO 
A - AD 11 
AD - A 9 

 20 

C - CD 8 
CD - C 9 

 17 

 
 
 
COMPARAÇÕES P/ SUJEITO 

 

COLEGA ALUNO 

IGUAL  6 10 
IGUAL S/ DEF. 1 2 
SITUAÇÃO / P. SOLTA  5 3 
VÁRIAS P./ SÓ 5 1 
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ANEXO K – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFPE 

 
 


