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RESUMO 

 

A educação inclusiva surge no expoente educacional como uma forma de garantir o 

direito de acesso à educação a todos os cidadãos. No entanto, após 

aproximadamente dezessete anos de discussões acerca da inclusão escolar, este 

processo ainda não se efetivou, de forma que muitas crianças ainda se encontram 

fora da escola e outras, apesar de estarem frequentando os espaços escolares, não 

apresentam desenvolvimento educacional satisfatório. Diante deste cenário e da 

necessidade de compreender melhor as significações dos professores sobre a 

educação inclusiva, a presente pesquisa teve como objetivo compreender as 

representações sociais de um grupo de professores sobre a educação inclusiva. O 

estudo foi realizado com noventa professores do ensino fundamental da rede pública 

municipal de um município do interior de São Paulo. Foi utilizada a técnica de 

associação livre a partir dos termos educação especial, necessidades educacionais 

especiais e educação inclusiva, cujos dados foram analisados através do software 

EVOC e um questionário de frases incompletas, cujos dados foram tratados através 

da técnica de análise de conteúdos. O referencial teórico utilizado para 

compreensão dos dados foi a Teoria das Representações Sociais. A análise dos 

dados aponta para uma consistência e homogeneidade do discurso do grupo de 

professores, sugerindo que a representação da educação inclusiva tem como núcleo 

organizador o conceito de igualdade e homogeneidade. A concepção de educação 

inclusiva parece estar associada ao aluno deficiente, que foge aos padrões 

idealizados pelo grupo. Este, por sua vez, parece perceber o educador como 

despreparado para lidar com a inclusão e revestido de sentimentos de medo e 

insegurança. As estratégias que parecem ser disponibilizadas pelo grupo para lidar 

com a inclusão são de ordem atitudinal e afetiva, revelando passividade e o 

deslocamento para o outro da responsabilidade pelas ações inclusivas. 
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ABSTRACT 

 

Inclusive education appears in the exponent of education as a way of guaranteeing 

the right of access to education for all citizens. However, after about seventeen years 

of discussions about school inclusion, this process has failed to materialize, so that 

many children are still out of school and others, although they are attending school 

spaces, not show satisfactory educational development. Given this scenario and the 

need to better understand the meanings of teachers on inclusive education, this 

research aimed to understand the social representations of a group of teachers on 

inclusive education. The study was conducted with ninety elementary school 

teachers in the public system of a city in the countryside of São Paulo. Technique 

was used in free association from the terms of special education, special educational 

needs and inclusive education, and data were analyzed using the EVOC software 

and a questionnaire incomplete sentences, and data were processed using the 

technique of content analysis. The theoretical basis for understanding the data was 

the Theory of Social Representations. The analysis points to a consistency and 

homogeneity of the group discussion of teachers, suggesting that the representation 

of inclusive education as a core organizer has the concept of equality and uniformity. 

The concept of inclusive education seems to be associated with the disabled student, 

who flees to standards devised by the group. This, in turn, seems to perceive the 

teacher as unprepared to deal with inclusion and coated with feelings of fear and 

insecurity. The strategies that seem to be available by the group are dealing with the 

inclusion of attitudinal and affective order, revealing passivity and offset each other of 

responsibility for inclusive actions. 

 

 

 

 

 

Keywords: Inclusive Education, Social Representations, Teacher 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS .................................................................. 20 

I.1 Origem e historicidade da problemática: ações políticas e legais ................ 20 

I.1.1 O conceito de inclusão/exclusão ....................................... 27 

I.2 As representações sociais ........................................................................... 30 

I.2.1 O processo representacional ............................................. 30 

I.2.2 As representações sociais ................................................. 32 

II. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................. 40 

II.1 Procedimento de coleta e análise dos dados.............................................. 40 

II.1.1 Associação livre: procedimentos de aplicação e análise .. 41 

II.1.2 Questionário tipo frases incompletas: elaboração, 

aplicação e análise ................................................................ 44 

III. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ............................................................. 47 

III.1 Perfil  do grupo de professores .................................................................. 47 

III.2 Análise dos dados de evocação: educação especial, necessidades 

educacionais especiais e educação inclusiva ............................................. 63 

III.2.1 Educação especial ........................................................... 64 

III.2.2 Necessidades educacionais especiais (NEE) .................. 74 

III.2.3 Educação Especial .......................................................... 79 

III.3 Análise das significações da educação inclusiva a partir dos dados 

coletados através do questionário .............................................................. 85 

III.3.1 Significado de ser professor ............................................ 86 

III.3.2 O ideal de aluno ............................................................... 91 

III.3.3 Significados da inclusão .................................................. 94 

III.3.4 Sentimentos sobre a inclusão .......................................... 96 

III. 3.5 Expectativas acerca da inclusão ..................................... 98 

III. 3.6 Práticas da inclusão ...................................................... 100 



 

 

III. 3.7 Atributos da exclusão ................................................... 102 

III. 3.8 Motivos da exclusão ..................................................... 104 

III. 3.9 Aspectos para a efetivação da inclusão ....................... 106 

III. 3.10 Motivos da não aceitação da inclusão ........................ 108 

IV.  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................ 110 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 116 

ANEXOS.. ............................................................................................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  

 

FIGURA 1 - Esquema da organização estrutural e das principais características 

dos elementos de uma representação social ......................................... 39 

FIGURA 2 - Distribuição dos participantes por sexo ................................................. 47 

FIGURA 3 - Distribuição dos participantes por idade ................................................ 48 

FIGURA 4 - Distribuição dos participantes por estado civil ....................................... 49 

FIGURA 5 - Distribuição dos participantes por número de filhos .............................. 49 

FIGURA 6 - Distribuição dos participantes por renda familiar ................................... 50 

FIGURA 7 - Distribuição por número de livros .......................................................... 51 

FIGURA 8 - Distribuição dos participantes por escolaridade .................................... 51 

FIGURA 9 - Distribuição dos participantes por tipo de instituição de formação ........ 52 

FIGURA 10 - Distribuição dos participantes por formação pós-graduação ............... 53 

FIGURA 11 – Distribuição segundo participação em atividade de formação 

continuada nos últimos dois anos .......................................................... 54 

FIGURA 12 – Distribuição dos participantes segundo tipo de atividade realizada 

mais relevante do ponto de vista profissional ......................................... 54 

FIGURA 13 – Distribuição dos participantes segundo a carga horária da 

atividade realizada ................................................................................. 55 

FIGURA 14 – Distribuição dos participantes segundo conteúdo das atividades de 

formação realizadas ............................................................................... 56 

FIGURA 15 – Distribuição dos participantes por preferência de material de leitura .. 57 

FIGURA 16 – Distribuição dos participantes por tempo no magistério ...................... 58 

FIGURA 17 – Distribuição dos participantes por tempo de serviço em sala de 

aula ........................................................................................................ 59 

FIGURA 18 - Distribuição dos participantes por tempo de atuação na disciplina 

atual ....................................................................................................... 59 

FIGURA 19 - Distribuição dos participantes que ingressaram no magistério por 

concurso público .................................................................................... 60 

FIGURA 20 - Distribuição dos participantes por número de lugares em que 

trabalha como professor ......................................................................... 61 



 

  

 

FIGURA 21 - Distribuição dos participantes segundo o exercício de outra 

atividade além do magistério .................................................................. 61 

FIGURA 22 – Organização estrutural dos elementos evocados a partir do termo 

educação especial .................................................................................. 65 

FIGURA 23 – Organização estrutural dos elementos evocados a partir do termo 

necessidades educacionais especiais .................................................... 74 

FIGURA 24 - Elementos evocados a partir do termo educação inclusiva ................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - Especificação das frases incompletas - modelo final ............................ 45 

TABELA 2 - Organização dos elementos evocados a partir do termo educação 

especial .................................................................................................. 68 

TABELA 3 - Organização dos elementos evocados a partir do termo 

necessidades educacionais especiais (NEE) ......................................... 77 

TABELA 4 - Organização dos elementos evocados a partir do termo educação 

inclusiva ................................................................................................. 82 

TABELA 5 - Categorização dos dados da frase "Ser professor significa..." .............. 87 

TABELA 6 - Categorização dos dados da frase "O aluno deve ser..." ...................... 93 

TABELA 7 - Categorização dos dados da frase "Incluir é..." ..................................... 95 

TABELA 8 - Categorização dos dados da frase "Meu sentimento sobre a 

inclusão..." .............................................................................................. 97 

TABELA 9 - Categorização dos dados da frase "A inclusão sempre..." .................... 99 

TABELA 10 - categorização dos dados da frase "Para incluir meu aluno eu..." ...... 101 

TABELA 11 - Categorização dos dados da frase "Percebo que um aluno está 

sendo excluído quando..." .................................................................... 103 

TABELA 12 - Categorização dos dados da frase "O maior motivo de exclusão 

hoje é..." ............................................................................................... 104 

TABELA 13 - Categorização dos dados da frase "Para que a inclusão seja 

efetiva..." .............................................................................................. 106 

TABELA 14 - Categorização dos dados da frase "Alguns professores não 

aceitam a inclusão porque..." ............................................................... 108 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

ANEXO I - Formulário do termo de consentimento livre e esclarecido. ................... 122 

ANEXO II - Formulário de associação livre ............................................................. 124 

ANEXO III - Tabelas de levantamento dos dados da associação ........................... 126 

ANEXO IV - Tabelas dinâmicas .............................................................................. 135 

ANEXO V - Tabela de especificação das frases incompletas ................................. 147 

ANEXO VI - Formulário do questionário tipo frases incompletas – pré-teste .......... 149 

ANEXO VII - Tabela de análise do itens do questionário tipo frases incompletas... 152 

ANEXO VIII - Formulário de frases incompletas ..................................................... 156 

ANEXO IX - Material rodado no software EVOC ..................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

13 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A humanidade desenvolveu, durante sua existência, formas de pensar, de se 

comportar, maneiras de agir específicas de cada sociedade, ao que denominamos 

cultura e é esta que é transmitida durante o processo educacional. Tal processo se 

caracteriza pelo seu caráter social, isto é, toda a sociedade é responsável pela 

educação de seus membros, como afirma Kruppa (1994): 

 
A sociedade é toda ela uma situação educativa, dado que a vivência entre 
os homens é condição da educação. A ação desenvolvida entre os homens 
o educa e, ao interagirem, educando-se entre si, os homens formam a 
sociedade (p. 21). 

 

A autora apresenta a educação como resultante da interação entre os 

homens. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n° 

9394/96 confirma o exposto por Kruppa, quando, em seu artigo primeiro, afirma que:  

 
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

 

De acordo com o exposto, o processo educacional tem vários agentes, como 

a mídia, a família, a igreja, a escola, todos envolvidos na transmissão da cultura de 

uma dada sociedade. Dentre todos os agentes envolvidos neste processo, a escola 

desponta como uma instituição que apresenta determinadas condições específicas 

para exercer seu papel, de forma que é tida como a principal responsável pelo 

desenvolvimento cultural dos membros da sociedade. 

Para Kruppa (1994) existem duas diferenças básicas entre a escola e outros 

meios educacionais. Em primeiro lugar, a autora aponta as diferentes condições em 

que o conhecimento é produzido e transmitido na escola, de como é transmitido no 

dia-a-dia, devido à normatização e padronização da ação educacional nas 

instituições escolares. Em segundo lugar, a autora aponta a própria função da 

escola, ou seja, a transmissão e criação contínuas de conhecimento, o que a obriga 
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a criar uma sistematização e organização do conhecimento a ser transmitido. A 

autora define, ainda, uma terceira diferença, que é o fato de o conhecimento no dia-

a-dia ser produzido a partir das necessidades imediatas da vida, o que não acontece 

com o saber escolar, que muitas vezes desconsidera aspectos culturais próprios da 

comunidade onde o saber está sendo transmitido (DUSSEL, 2009). 

Apesar de suas condições próprias para a transmissão do saber e da cultura, 

a escola não tem conseguido cumprir adequadamente seu papel social, uma vez 

que grande parte dos sujeitos que entra na escola, não obtém êxito na apropriação 

do conhecimento adquirido em nossa sociedade e, principalmente, na criação de 

novos conhecimentos. 

. Kuppra (1994) apresenta, ainda uma relação entre o saber e o poder, 

afirmando que, enquanto em algumas sociedades, como a indígena, o saber é 

compartilhado e não gera diferenças sociais e econômicas, 

 

 
Em sociedades complexas, organizadas sob o sistema capitalista, onde a 
divisão de trabalho é bem maior, o conhecimento e os outros bens materiais 
que o trabalho produz são distribuídos de maneira desigual. Quanto maior 
for a desigualdade, maior será a relação entre saber e poder porque, 
embora as condições para o saber sejam, como em qualquer sociedade, 
produzidas coletivamente, o conhecimento em si acaba ficando nas mãos 
de alguns (KUPPRA, 1994, p. 27). 

 

 

Severino (2006) adverte que o processo educacional tem reforçado a 

dominação na sociedade, cujos mecanismos reproduzem, sem reelaboração, as 

referências ideológicas e as relações sociais. Porém, o mesmo autor coloca que é 

papel da educação, também, criticar e superar esses conteúdos ideológicos, 

atuando, assim na resistência à dominação da sociedade.  

Para Dussel (2009) o papel da escola deveria ser o de ensinar para a vida e 

para o trabalho, adequando-se aos novos tempos ou renovando sua proposta 

disciplinar, porém, tal objetivo não tem sido alcançado. 

Atualmente, a escola vive um momento em que compete com outras agências 

culturais, como a internet e os meios de comunicação de massa e, segundo Dussel 

(2009) “compete em situação de desvantagem devido à sua característica pouco 

permeável a essas novas configurações da fluidez e da incerteza”. 
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A rigidez que caracteriza a organização e a estrutura escolar tem feito com 

que muitos alunos não atinjam os objetivos educacionais, abandonando as escolas 

ou permanecendo nelas como meros expectadores, passando a compor uma 

categoria que se convencionou chamar de excluídos, uma vez que estes não têm 

acesso aos bens culturais produzidos e transmitidos na escola. 

Porém esta mesma instituição que reflete os aspectos sociais, deixando 

indivíduos à margem do saber, pode, como ambiente cultural, com características 

bastante específicas, desenvolver espaço para reconstrução das relações ali 

estabelecidas. 

Neste sentido, compreender as relações que se produzem no ambiente 

escolar implica em analisar como os professores, alunos e outros agentes escolares 

vivem o cotidiano da escola.  

O estudo do cotidiano escolar, do senso comum que define a compreensão 

de mundo, os valores, as atitudes e os saberes que orientam a ação educativa no 

interior da escola é objeto de estudo da teoria das representações sociais (TRS), de 

forma que esta orientará este trabalho com o objetivo de compreender como os 

professores vivem neste cotidiano a educação inclusiva. 

A educação inclusiva, mesmo com muitas discussões no momento, não tem 

sido efetivada, seja porque ainda existem muitas crianças com deficiência  fora da 

escola, seja porque existem muitas crianças sem qualquer restrição física ou 

intelectual nas escolas que não têm atingido o objetivo proposto pela educação, que 

segundo a LDB é o “pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

De acordo com LDB (BRASIL, 1996), em seu artigo terceiro, o ensino deverá 

ser ministrado com base em alguns princípios, tais como:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 
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VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

No entanto, as práticas de exclusão que têm ocorrido nas escolas não vão ao 

encontro de tais princípios, ao contrário, ferem os princípios educacionais, 

principalmente em seus parágrafos I, II, III e IV.  

A análise do conceito e das práticas da educação inclusiva evidencia que 

existe ainda discordância entre os autores que estudam a temática. Para Prieto 

(2005) os problemas conceituais chegam a criar um caos na área. Assim, a autora 

afirma: 

 

 
Vou começar declarando que identificamos, no contexto atual, problemas 
conceituais que chegam à beira de instaurar um verdadeiro caos. Um deles 
refere-se à tradução da educação inclusiva como a perspectiva da entrada 
do aluno com deficiência ou com transtornos de desenvolvimento na escola. 
De fato a idéia não é apenas a entrada de alguém na escola, mas que 
ninguém saia dela (2005, p. 100). 

 
 
 

 Alguns países veem a educação inclusiva como uma forma de atender aos 

alunos com necessidades educacionais especiais, voltando sua atenção para os 

alunos deficientes, numa perspectiva de incluí-los em salas de aulas comuns 

(AINSCOW, 2009). 

No entanto, autores como Karagiannis, Stainback e Stainback (1999), 

ampliam este conceito, englobando, não apenas os alunos deficientes, mas todos os 

alunos, justificando que o ensino inclusivo não representa apenas juntar em um 

mesmo espaço físico alunos portadores de deficiência com aqueles que são 

considerados dentro do padrão de normalidade, mas significa incluir todas as 

pessoas, independente de seu talento, deficiência, nível sócio-econômico ou 

cultural, em salas de aulas que atendam a todas as suas necessidades.  

Carvalho (2005) também afirma que a ideia de educação inclusiva não se 

refere apenas a alunos portadores de deficiências, mas a todos os alunos, com 

vistas à concretização do ideal democrático da educação, oferecendo-lhes 
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condições de igualdade quantitativa e qualitativa de acesso e permanência nas 

escolas de todos os níveis, a fim de se prepararem adequadamente para o trabalho 

e a cidadania. 

Desta forma, este trabalho aborda a educação inclusiva a partir de uma 

concepção não só de inserção de crianças que estão fora do contexto escolar, mas 

daquelas que estão integradas na escola, mas que, por qualquer motivo, não têm 

acesso à educação de qualidade. 

A compreensão dos termos inclusão e exclusão, aqui empregados, faz-se 

necessária, já que existe atualmente uma compreensão  antagônica relacionada a 

tais termos, como se um existisse a partir da inexistência do outro. Neste trabalho, 

compreendemos o processo de inclusão/exclusão de forma dialética, como 

processos que coexistem em um continuun, e devem ser analisados a partir da 

relação entre sujeito e objeto, já que quando o sujeito não é incluído em uma 

categoria, ele o é em outra, de forma que a exclusão está relacionada com o 

significado e a atitude (positiva ou negativa) que o sujeito tem em relação ao objeto 

que está sendo discriminado.  

A partir da minha experiência como professora e supervisora de estágio em 

Psicologia Escolar pude entrar em contato com várias instituições de ensino que 

estão em processo de inclusão. No entanto, o que se pode perceber é que o objetivo 

das instituições escolares com relação à inclusão raramente tem sido alcançado com 

êxito. Tessaro (2005) apresentou um levantamento de pesquisas relacionadas com a 

inclusão, envolvendo família, professores e alunos e o resultado corrobora o exposto 

acima: em 61,9 % das pesquisas referenciadas pela autora, a inclusão escolar vem 

ocorrendo sem êxito; em 26,2% das pesquisas revelam total êxito e 11,9% apontam 

pouco êxito.  

Tais números se agravam quando se leva em consideração que não só a 

inclusão de crianças deficientes não está ocorrendo com êxito, mas que os objetivos 

educacionais não têm sido alcançados com as crianças que não apresentam 

deficiências ou qualquer tipo de transtorno.  

É neste sentido que Oliveira e Leite (2007) também apresentam pesquisas 

que mostram que, embora se observe alguns avanços no delineamento das ações 

político-educacionais e propostas pedagógicas em busca de uma escola inclusiva, 
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tais ações ainda estão intimamente colocadas no cotidiano da escola, limitando-se à 

inserção de alunos com deficiência no interior das classes comuns, reduzindo os 

princípios teóricos e legislativos de uma educação inclusiva.  

O governo federal tem investido esforços no sentido de preparar os 

educadores para lidar com a nova proposta de inclusão, é o caso dos Programas de 

Sensibilização e de Capacitação, na modalidade presencial e à distância que foram 

oferecidos entre os anos de 1991 e 2001, a 170.659 educadores dos quais 160 eram 

das Secretarias Estaduais e Municipais que foram preparados para serem 

multiplicadores. Foi, também, distribuído um total de 749.510 unidades de material 

voltado para a socialização de conhecimento disponível sobre diferentes áreas de 

atenção ao aluno com necessidades especiais (ARANHA, 2004).  

No entanto, embora tais ações formativas tenham sido necessárias para 

sensibilizar e promover a reflexão de membros da comunidade educacional acerca 

da inclusão, não foram suficientes para garantir a efetivação de mudanças 

significativas na prática educativa (ARANHA, 2004). Talvez pelo fato de estas ações 

formativas serem provenientes de um pensamento centrado no indivíduo como único 

produtor e responsável pelo seu conhecimento, desconsiderando os aspectos 

psicossociais envolvidos na construção de um saber coletivo. 

Desta forma, a questão da inclusão e da exclusão não está relacionada  

unicamente a comportamentos ou vontades conscientes às quais se acessa e 

modifica a partir de uma informação dada. A complexidade dos fatores que 

influenciam nas atitudes e nos valores, e como estes afetam os comportamentos das 

pessoas e, consequentemente, suas relações, deve ser levada em consideração no 

momento em que se pensa a formação do educador com o objetivo de efetivar a 

educação inclusiva, enquanto proposta de acesso a um ensino de qualidade para 

todos. 

Para compreender esta complexidade, a TRS tem se mostrado um importante 

instrumental teórico que permite a análise da comunidade em sua diversidade e 

complexidade, já que as representações sociais (RS) são governadas por lógicas 

múltiplas, além de construir objetos no mundo, identidades, relações e práticas 

(JOVCHELOVITCH, 2008). 
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Para Jovchelovitch (2008), a representação deve ser entendida como um 

processo simbólico imbricado em arranjos institucionais, na ação social, na dinâmica 

ativa da vida social, onde grupos se encontram, se comunicam e se confrontam.  

A representação se relaciona diretamente à construção de visões de mundo, 

influenciando o conhecimento cotidiano, de forma que guia a comunicação, a ação e 

a interpretação daquilo que está em questão, expressando, também, os projetos e 

as identidades de atores sociais e as inter-relações que eles constroem 

(JOVCHELOVITCH, 2008). 

O desenvolvimento da pesquisa é relatado descrevendo nos capítulos 1 e 2  

os referenciais teóricos que sustentam a análise dos dados. 

Os capítulos 3 e 4 apresentam respectivamente os procedimentos 

metodológicos e a análise dos dados da pesquisa. 

A pesquisa que se propõe quer compreender as representações sociais de 

um grupo de professores sobre a educação inclusiva. Os participantes da pesquisa 

foram professores do ensino fundamental (1º ao 5º ano) da rede pública municipal 

de uma cidade do interior de São Paulo. 

O procedimento de coleta e análise de dados contou com dois momentos 

distintos. Inicialmente foi realizada uma associação livre a partir dos termos: 

educação Inclusiva, necessidades educacionais especiais e educação especial e, 

em seguida, os professores responderam a um questionário tipo frases incompletas. 

Ambos os instrumentos tinham como objetivo, apreender as significações dos 

conceitos relacionados à educação inclusiva. 
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I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

I.1 ORIGEM E HISTORICIDADE DA PROBLEMÁTICA: AÇÕES 

POLÍTICAS E LEGAIS 

 

 

Em 1948 foi proclamada pela ONU (Organização das Nações Unidas) a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com tal declaração, em seu 

artigo XXVI, “toda pessoa tem direito à instrução” (ONU, 1948). 

No entanto, apesar dos esforços investidos por vários países do mundo todo 

para assegurar a educação para todos, em 1990, a UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cidadania) apresentou dados de 

uma realidade que ainda estava distante dos objetivos da Declaração dos Direitos 

Humanos. 

De acordo com a UNESCO, em 1990, mais de 100 milhões de crianças, das 

quais 60% eram do sexo feminino, não tinham acesso à escola; mais de 960 milhões 

de adultos não tinham acesso à educação (UNESCO, 1990). Esses e outros dados 

levaram a UNESCO à realização da Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos. A partir desta conferência foi estabelecido o Plano de Ação para Satisfazer 

as Necessidades Básicas de Aprendizagem, onde foram estabelecidas metas 

mundiais para a educação, como: 

a) Expandir e melhorar a educação e os cuidados com a infância, com 

especial atenção àquelas crianças em situação de vulnerabilidade; 

b) Assegurar a todas as crianças, especialmente meninas, crianças em 

situações difíceis e àquelas que provêm de minorias étnicas, o acesso a uma 

educação de qualidade; 

c) Assegurar a todos os jovens o acesso a programas de aprendizagem; 

d) Atingir, até 2015, 50% de melhoria nos níveis de alfabetização de adultos; 
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e) Eliminar, até 2005, as disparidades de gênero na educação primária e 

secundária, atingindo, até 2015, a igualdade de gênero no acesso à educação 

básica; 

f) Melhorar todos os aspectos relacionados com a qualidade da educação, 

buscando atingir resultados principalmente em alfabetização e aritmética (UNESCO, 

1990). 

A partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos foi organizada, 

em 1991, a Conferência Geral da UNESCO, quando foi convocada a Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, que teve como missão estudar e 

refletir sobre os desafios para a educação e apresentar sugestões e recomendações 

em forma de relatórios (ABENHAIM, 2005). 

A Conferência Mundial de Educação para Todos considerou, em seu plano de 

ação, a população infantil em situação de vulnerabilidade, minorias étnicas e de 

gênero, jovens e adultos, no entanto não contemplou, de maneira clara, as crianças 

com necessidades educacionais especiais. Percebendo tal necessidade e sob a 

pressão de um grupo que não aceitava a forma como estava sendo realizada a 

integração destas pessoas, foi realizada, em 1994, a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais, em Salamanca, na Espanha. 

A Declaração de Salamanca proclama que: 

- Toda criança tem direito fundamental à educação e a elas devem ser 

oferecidas oportunidades de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

- Toda criança possui características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem que são únicas; 

- Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 

educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a 

vasta diversidade de tais características e necessidades; 

- Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer a tais necessidades; 

- Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 

meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 

comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando 
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educação para todos; além disso, tais escolas provêm uma educação efetiva à 

maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da 

eficácia de todo o sistema educacional (UNESCO, 1994). 

Após várias mobilizações internacionais, que culminaram com ações políticas 

em diversos países, a discussão acerca da educação inclusiva tomou grandes 

proporções. Omote (2004) enfatiza que a última década se caracterizou como 

aquela que trouxe a discussão de questões relacionadas à deficiência e às pessoas 

com deficiência para o cenário da educação, de forma que os educadores e os 

vários segmentos da sociedade envolveram-se em debates sobre temas que, até 

então, eram pouco familiares, como os direitos das pessoas com deficiência. 

No entanto, apesar do aumento nas discussões acerca do tema, ainda 

permanece a confusão na área da educação inclusiva com relação ao seu conceito 

(PRIETO, 2005) e quanto às ações que precisam ser realizadas para que a política e 

a prática avancem (AINSCOW, 2009). 

Segundo Tessaro (2005), a educação inclusiva surge como um novo 

paradigma referente a um processo no qual as pessoas que são excluídas e a 

sociedade em conjunto buscam realizar, de forma efetiva, a equiparação de 

oportunidades para todos.    

A educação inclusiva, de acordo com a UNESCO (2001), é vista de forma 

cada vez mais ampla, como uma reforma que apoia e acolhe a diversidade de todos 

os estudantes, com o objetivo de eliminar a exclusão social (AINSCOW, 2009). No 

entanto o autor coloca que em alguns países a educação inclusiva ainda é vista 

apenas como uma forma de atender crianças com deficiência no ambiente da 

educação geral.  

Ainscow (2009) realizou uma análise acerca das tendências internacionais 

sobre o pensamento sobre a inclusão e sugeriu uma tipologia de cinco formas de 

conceituar inclusão: 

1. Inclusão referente à deficiência e à necessidade de 

educação especial – é a visão de que a inclusão é, principalmente, 

acerca de educação, nas escolas regulares, de estudantes com 

deficiência ou os classificados como portadores de necessidades 

educacionais especiais; 
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2. Inclusão como resposta a exclusões disciplinares – em 

muitos países o pensamento sobre a inclusão está associado a crianças 

que apresentam mau comportamento dentro da escola; 

3. Inclusão que diz respeito a todos os grupos vulneráveis à 

exclusão – é uma perspectiva mais ampla acerca da inclusão, que tem 

como objetivo superar a discriminação e a desvantagem em relação a 

quaisquer grupos vulneráveis a pressões excludentes, como meninas 

que engravidam ou têm bebê enquanto estão na escola, crianças sob 

cuidado de autoridades públicas e cigano-viajantes; 

4. Inclusão como forma de promover escola para todos – é 

uma linha de pensamento sobre inclusão que se refere ao 

desenvolvimento da escola regular de ensino comum para todos (escola 

compreensiva) e a construção de abordagens de ensino a aprendizado 

dentro dela; 

5. Inclusão como educação para todos – este pensamento 

acerca da inclusão foi desenvolvido a partir da década de 90 em torno 

de um conjunto de políticas internacionais, coordenado pela UNESCO. 

Parte de uma reflexão acerca da educação em algumas das regiões 

mais pobres do mundo, oferecendo a oportunidade de repensar a 

escola como um entre vários outros meios de desenvolver educação 

nas comunidades. Esta maneira de pensar foca a atenção, 

principalmente, na diferença de acesso dos gêneros à educação e nas 

pessoas deficientes; 

Omote (2004), a partir da análise de alguns discursos sobre a inclusão e sua 

prática, levanta algumas inquietações acerca do que pode estar ocorrendo com 

relação à educação inclusiva, entre elas o autor ressalta que em algumas situações 

a inserção do aluno deficiente em classes comuns tem sido considerada como 

experiência de inclusão, ainda que este aluno realize solitariamente atividades 

diferenciadas das do restante da classe.   

Tal visão e atitude relacionadas à educação inclusiva persistem apoiadas pela 

própria história da trajetória da educação especial que, de acordo com Reynolds e 

Ainscow (1994 apud AINSCOW, 2009), em muitos países seguiu certos padrões, 
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assumindo, inicialmente a forma de escolas especiais separadas das escolas 

regulares, levando a um sistema escolar separado e paralelo para esses alunos, 

considerados como necessitados de atenção especial. 

A educação especial, no Brasil, se organizou tradicionalmente como 

atendimento educacional especializado substituto ao ensino comum, evidenciando 

diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação de 

instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais (BRASIL, 2007).  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

9394/96, em seu Capítulo V, artigo 58, a educação especial é entendida como a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 2007). 

O atendimento às pessoas com deficiência não é algo recente no Brasil, 

tendo sido iniciado na época do império, com a criação de instituições destinadas 

para esse fim. 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

4024/61 passa a fundamentar o atendimento educacional às pessoas com 

deficiência, apontando o direito dos até então denominados excepcionais à 

educação, preferencialmente, dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 2007). 

A LDBEN 5692/71, que altera a Lei de 1961, definiu que fosse prestado 

tratamento especial para os alunos com deficiências físicas, mentais e para aqueles 

que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula, 

assim como para os superdotados. No entanto, esta mesma lei,  não promove uma 

organização no sistema de ensino que seja capaz de atender às necessidades 

educacionais especiais, o que acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para 

classes e escolas especiais (BRASIL, 2007). 

Omote (2004) relata que nas décadas de 70 e 80 a Educação Especial sofreu 

sérias críticas pelo fato de não estar trazendo, para dentro das escolas, os alunos 

deficientes, mas de estar preenchendo as classes especiais com alunos que já 

frequentavam a escola, ou seja, por alunos que, até então, eram vistos e tratados 

como não deficientes. 

Porém esse modelo de educação segregada foi questionado, tanto do ponto 

de vista dos direitos humanos quanto de sua eficácia (AINSCOW et al., 2006 apud 
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AINSCOW, 2009). Assim, passou-se a defender que as crianças aprendessem 

juntas em escolas comuns.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva: 

 

 
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n°. 9.394/96, 
no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos 
alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos par atender 
às suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que 
não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos para 
superdotados para a conclusão do programa escolar. (...) e “[...] 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e 
exames” (art.37) (BRASIL, 2007).  

 
 
 

No entanto, a integração das crianças com deficiência nas escolas regulares, 

em alguns casos, envolveu apenas a transposição de práticas especiais de 

educação para o ambiente escolar comum, sem uma mudança na organização da 

escola regular em seu currículo e nas suas estratégias de ensino e aprendizagem 

(BRASIL, 2007). 

Algumas ações políticas foram desenvolvidas no Brasil, a partir dos encontros 

mundiais em favor da inclusão, em que foi signatário, como o Programa Bolsa 

Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tiveram como objetivo 

aumentar o número de pessoas matriculadas nas escolas e diminuir o índice de 

repetência e evasão escolar. Foi desenvolvido, também, o Programa de Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade (KASSAR, ARRUDA E BENATTI, 2009), que integra 

as ações da Secretaria de Educação Especial.  

Segundo Prieto (2005), no Brasil, quem primeiro adotou a ideia de educação 

inclusiva foram os profissionais da educação especial, ainda que a Declaração de 

Salamanca se refira, também, às crianças originárias de culturas nômades, 

representantes de minorias linguísticas, crianças de rua e não apenas a crianças 

deficientes. 

O Programa de Educação Inclusiva (PEI) foi elaborado para que os gestores 

e educadores fossem capazes de oferecer educação especial na perspectiva da 
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educação inclusiva, com o objetivo de que as redes de ensino atendam com 

qualidade e incluam em classes comuns do ensino regular os alunos com deficiência 

(física, visual, auditiva), transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas 

habilidades ou superdotação (BRASIL, 2005a). 

Segundo Mantoan (2006) existem peculiaridades no ensino comum e no 

especial, que devem ser considerados para uma proposta de inclusão efetiva. Para 

a autora as escolas especiais complementam a escola comum e não a substituem, 

cabendo às escolas especiais o ensino do que é diferente da base curricular 

nacional, mas que possa garantir e possibilitar ao aluno com deficiência a 

aprendizagem desses conteúdos quando incluídos nas turmas comuns de ensino 

regular, não tendo níveis, seriação ou certificação. Segundo a autora “falta às 

escolas especiais a às instituições para pessoas com deficiência a compreensão do 

papel formador da escola comum, que jamais será exercido em um meio 

educacional segregado” (p.26). 

Abenhaim (2005) faz uma crítica ao Plano Nacional de Educação ressaltando 

que este tem como eixo a inclusão, no entanto, permanece a proposta da escola 

especial e das classes especiais, não assumindo a necessidade de romper com o 

modelo de educação classificatória e de pensar na educação inclusiva. 

Tais diretrizes políticas vêm orientando o processo de inclusão nas escolas, 

transformando-as num espaço de convivência comum entre os alunos. Porém, o 

objetivo educacional tem sido alcançado apenas com alguns destes alunos, ou seja, 

os alunos são inseridos no contexto educacional, mas não incluídos neste contexto. 

A inclusão tem sido constantemente confundida com a integração, que tem 

como objetivo apenas a inserção do sujeito na escola, na esperança de que ele se 

adapte a um ambiente escolar já estruturado (BESSALOBRE, 2008). 

Com relação aos termos “inclusão” e “integração”, Abenhaim (2005) os 

diferencia, relatando que na integração o sujeito tem que se preparar para estar com 

os outros alunos, existem características estabelecidas e o sujeito de integração é 

avaliado podendo ser ou não aceito no grupo, já na inclusão, o sujeito é visto como 

potencialidade e há um esforço social para ajudá-lo a desenvolver seu potencial.   

No presente estudo, ao voltarmos nossa atenção para o cotidiano construído 

a partir destas diferentes diretrizes históricas, procuramos desvelar a visão de 
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inclusão que orienta a escola, isto é, como as diretrizes políticas ecoam e definem a 

ação educativa inclusiva do educador. 

 

 

I.1.1 O conceito de inclusão/exclusão 

 

A análise dos conceitos de inclusão/exclusão envolve necessariamente 

compreender a visão de diversidade que fundamenta estes conceitos. 

Para autores como Fleuri (2006 apud CARVALHO, 2008); Rodrigues (2005); 

Omote (2008) a diversidade apresenta-se como um valor cultural, étnico e biológico 

de grande relevância. 

Rodrigues (2005) pontua que a diversidade, mesmo tão presente e 

determinante para a evolução humana, encontra grandes problemas quando 

transposta para a área da cultura e da educação. 

.A diversidade, como valor social, deveria se traduzir para a área educacional 

como a valorização do diferente e, neste contexto, o conceito de inclusão não teria 

sentido. No entanto, não é o que se observa, nem na escola, nem na sociedade. 

Chauí (1995) afirma que as relações em nossa sociedade são estabelecidas 

de modo desigual, tanto do ponto de vista econômico e social, como cultural. No 

entanto, tal desigualdade não é percebida e quando o é, as explicações oferecidas 

para justificar tal desigualdade tornam esse tipo de relação natural. Estabelece-se, 

então, uma naturalização da desigualdade. 

Partindo de tais concepções, o que se poderia esperar em sala de aula é 

também uma naturalização do diferente ou uma busca da homogeneidade. 

Segundo Bauman (1999 apud MANTOAN, 2006) o discurso da Modernidade 

– que é um movimento que se caracteriza pela guerra à ambivalência e por um 

esforço racional de ordenar o mundo, os seres humanos e a vida – estendeu suas 

precauções contra o imprevisível, a ambiguidade e demais riscos à ordem e à 

unicidade, desenvolvendo o discurso de que todos são iguais e livres, mas um todo 

padronizado, dentro de pressupostos disciplinadores. 
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As RS têm um grande potencial de nos permitir analisar como esta visão do 

diferente se engendra no cotidiano e se assenta em valores sobre diversidade que 

orientam as práticas educativas.  

Sousa (1999) pontua que as representações das práticas educativas estão 

fundamentadas em processos que promovem seleção, hierarquização de alunos e 

consequentemente a exclusão e que “as tentativas de integração do sistema de 

ensino tem como limites e possibilidades os critérios escolares concebidos à luz da 

ideologia e de representações discriminatórias presentes e engendradas nas 

práticas educativas”. Assim, as RS construídas no cotidiano escolar traduzem a 

visão de educação e de sociedade do grupo que as constitui. 

Embora a educação tenha como objetivo o processo de socialização do 

homem, de garantir a todos os cidadãos uma educação de qualidade, isto não tem 

ocorrido. 

Em algumas sociedades, como na sociedade indígena, este processo de 

transmissão cultural é fruto da relação entre os membros da tribo, de forma que o 

conhecimento adquirido é praticamente igual entre todos os que trabalham, no 

entanto, este conhecimento não determina profundas diferenças sociais. Em 

sociedades mais complexas, organizadas sob um sistema capitalista, onde a divisão 

de trabalho é bem maior, o conhecimento e os outros bens materiais produzidos 

através do trabalho são distribuídos de forma desigual (KRUPPA, 1994).  

Como pontua Cury (2008, p. 2): 

 

(...) a natureza universalista da assunção dos conhecimentos organizados e 
sistemáticos em níveis cada vez mais elevados encontra obstáculos difíceis 
de serem transpostos no interior de contextos sociais marcados pela 
desigualdade na apropriação de bens socialmente produzidos.   

 
 

A exclusão social, ou melhor, este modelo de sociedade em que se naturaliza 

a diversidade, atravessa os muros da escola e é, então, refletido nas relações 

estabelecidas na escola. Assim, a escola tem valores e representações que acabam 

por excluir/incluir pessoas que são privados ou contemplados com a riqueza cultural 

proporcionada pela educação. 

Esta perspectiva dialética acerca da exclusão é assinalada por Sawaia (2009, 

p. 9) que afirma: 
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(...) a exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de 
dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e 
dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela. 
Não é uma coisa ou um estado, é processo que envolve o homem por 
inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é 
uma falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba a 
ordem social, ao contrário, ele é produto do funcionamento do sistema.  

 
 
Assim, as noções de incluído/excluído podem ser compreendidas, graças a 

uma “relação dialética de negação/superação, na qual o excluído é o afastado, o 

desviado, o retirado e o inserido, o envolvido, o assimilado, o abrangido” (CATÃO, 

2001 apud CARVALHO, 2005).  

Os termos exclusão/inclusão escolar dizem respeito aos processos de 

segregação/diferenciação internos ao sistema escolar, ou seja, os processos vividos 

por alunos que estão dentro da escola, mas que muitas vezes se veem excluídos do 

ensino-aprendizagem na sala de aula (GOMES E MORTIMER, 2008).  

Os limites terríveis deste processo podem ser observados quando Catão 

(2001 apud CARVALHO, 2005) afirma que o indivíduo excluído inexiste por si 

mesmo, ele é e está sempre em relação a outra realidade.  

A dinâmica da exclusão/inclusão se reflete na subjetividade, envolvendo o 

relacionamento de seres humano, em sua multiplicidade (CARVALHO, 2005).  

Neste trabalho, adotando-se uma visão dialética do processo de 

inclusão/exclusão, busca-se compreender, através da TRS, como os professores 

organizam sua prática educativa a partir destes conceitos. 
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I.2 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

I.2.1 O processo representacional 

 

Representar significa tornar presente o que está ausente, por meio do uso de 

símbolos ou signos – linguagem, desenho, gesto – que servem apenas para esta 

representação (GOULART, 2005). 

A representação iguala a imagem a uma ideia e a ideia a uma imagem, de 

forma que neste processo são mobilizados mecanismos mentais que constroem tal 

imagem, dando-lhe uma interpretação. Esse processo representacional difere, 

segundo Moscovici (2009), dos mecanismos cuja função é isolar uma percepção 

precisa, criando um sistema de conceitos que as expliquem. 

Segundo Goulart (2005) a capacidade representacional da criança surge 

quando esta desenvolve a noção de permanência do objeto, ou seja, mesmo quando 

o objeto não está no campo visual da criança, ela é capaz de buscá-lo, o que indica 

a existência de uma representação mental do objeto pela criança.  

Numa perspectiva mentalista, a representação é tida como uma construção, 

uma reprodução mental de um objeto da realidade. A esse respeito, Duveen (2009) 

afirma: 

 

A revolução cognitiva, na psicologia, iniciada na década de 1950, legitimou 
a introdução de conceitos mentalistas, que tinham sido proscritos pelas 
formas mais militantes do comportamentalismo, que dominou a primeira 
metade do século vinte e, subsequentemente, as ideias de representações 
foram o elemento central na emergência da ciência cognitiva, nas duas 
últimas décadas. Mas a partir desta perspectiva, a representação foi 
geralmente vista num sentido muito restrito, como uma construção mental 
dum objeto externo (p. 19). 

 

 

Grande parte dos estudos sobre representação desconsidera os fatores 

sociais e contextuais inerentes ao processo representacional, enfocando apenas o 
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aspecto epistêmico da representação, isto é, sua capacidade de formar 

conhecimento sobre o mundo (JOVCHELOVITCH, 2008). 

Os conceitos tradicionais de representação estão embasados em uma visão 

cartesiana da mente, que considera o processo representacional como um 

processamento de informações acerca da realidade apresentada.  

Para Moscovici (2009, p. 169), desde Descartes existe a ideia de que “as 

pessoas têm a capacidade de pensar corretamente sobre a evidência a elas 

apresentada pelo mundo externo” e que os processos sociais e afetivos constituem-

se em influências que geram distorções da realidade.  

Esta visão cartesiana é rejeitada por Jovchelovitch (2008) que considera que 

o processo representacional vai além um ato mental de processamento de 

informações que são apresentadas ao sujeito.  

Em uma perspectiva psicossocial, a representação não pode ser 

compreendida como um processo intrínseco ao sujeito, longe do contexto simbólico 

e social no qual é produzida. Segundo Jovchelovitch: 

 

 

(...) é importante compreender a representação como um processo 
simbólico imbricado em arranjos institucionais, na ação social, na dinâmica 
ativa da vida social, onde grupos e comunidades humanas se encontram, se 
comunicam e se confrontam (2008, p.35). 

 
 

E continua: 

 

(...) longe de ser uma cópia ou reflexo do mundo exterior, a representação 
expressa, em seu modo de produção, em seus elementos constitutivos e em 
suas consequências na vida social, a complexidade das inter-relações entre 
mundos interno e externo, entre sujeitos individuais e as coletividades às 
quais eles pertencem, entre estruturas psíquicas e realidades sociai. (2008, 
p.70). 

 

 

Assim, torna-se fundamental para a compreensão da realidade considerar a 

função simbólica da representação, o que possibilita ir além do conhecimento 

empírico da realidade (JOVCHELOVITCH, 2008).  

Jovchelovitch (2008) afirma, ainda, que em todo saber está presente a 

representação e esta envolve, necessariamente, sujeitos que se relacionam e se 
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comunicam, com o objetivo de dar sentido ao mundo. Tais sujeitos estão em um 

determinado contexto e dentro de um espaço temporal que devem ser levados em 

consideração para a compreensão do processo representacional. 

Moscovici (1976 apud SÁ, 1996, p. 46) faz referência ao intercâmbio do social 

com o individual na constituição da representação quando coloca: 

 

Representar uma coisa (...) não é com efeito simplesmente duplicá-la, 
repeti-la ou reproduzi-la; é reconstruí-la, retocá-la, modificar-lhe o texto. A 
comunicação que se estabelece entre o conceito e a percepção, um 
penetrando no outro, transformando a substancia concreta comum, cria a 
impresso de „realismo‟ (...) Estas constelações intelectuais uma vez fixadas 
nos fazem esquecer de que são obra nossa, que tiveram um começo e que 
terão um fim, que sua existência no exterior leva a marca de uma passagem 
pelo psiquismo individual e social. 

 

 

 

I.2.2 As representações sociais 

 

A TRS oferece um conjunto de conceitos com o objetivo de explicar como se 

dá a produção dos saberes sociais e também como esses saberes são 

transformados em processos de comunicação e interação social (JOVCHELOVITCH, 

2008).  

O termo representação social foi utilizado pela primeira vez, em 1961, por 

Serge Moscovici em um estudo que realizou sobre a representação social da 

psicanálise, que recebeu o título de Psychanalyse: son image et son public, quando 

o autor conduz uma pesquisa com o intuito de compreender de que forma a 

psicanálise, ao sair dos grupos fechados e especializados, é re-significada pelos 

grupos populares. 

Durante muito tempo, o conhecimento do senso comum foi percebido como 

um conhecimento repleto de distorções e erros do qual a ciência tinha que se 

prevenir e transformar em conhecimento empírico. No entanto Moscovici, fazendo o 

caminho inverso, aponta para a importância do conhecimento do senso comum 

como principal fonte para a compreensão da produção do conhecimento social.  

Jovchelovitch (2008) complementa esta colocação quando diz que: 
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O que pode parecer irracional ou errado ao observador faz sentido aos 
agentes do conhecimento. É também nesse sentido, ainda que não apenas 
nele, que um sistema de conhecimento deve ser avaliado: em relação ao 
significado e realidade psicológica que ele possui para aqueles que 
concretamente o produzem (p. 95) 

 
 

Existe uma grande dificuldade em se conceituar representações sociais 

devido aos vários sentidos atribuídos ao termo, assim como pelo fato de que o 

conceito de RS sofre influências e se altera de acordo com as perspectivas e 

características próprias da investigação realizada e dos objetivos do pesquisador 

(VILLAS BÔAS, 2004). 

Sá também discute tal dificuldade e apresenta o que ele chama de um 

comentário, e não uma conceituação, feito por Moscovici acerca das representações 

sociais: 

 

Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de 
comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, 
dos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem 
também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum. (1981 
apud SÁ, 1996, p. 31) 

 
 

Para autores como Oliveira e Werba (1998, p. 105) “as representações 

sociais são “teorias” sobre saberes populares e do senso comum, que são 

elaboradas e compartilhadas coletivamente, tendo por fim construir e interpretar o 

real”. 

Jodelet (1989 apud ABRIC, 2000, p. 28) resume claramente a relação da RS 

com o senso comum, quando afirma que a RS “é uma forma de conhecimento 

socialmente elaborada e partilhada, tendo uma orientação prática e concorrendo 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” e continua 

afirmando que qualificar este saber como prático, significa dizer que ele é produzido 

dentro a partir de um contexto e serve para orientar as ações sobre o mundo 

(JODELET, 1989 apud SÁ, 1996) 

Para Doise (1990 apud SÁ, 1996, p. 33) as “representações sociais são 

princípios geradores de tomadas de posição ligadas a inserções específicas em um 
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conjunto de relações sociais e que organizam os processos simbólicos que intervém 

nessas relações”. 

Wagner (2000, p. 03-04) enfatiza em sua conceituação a organização 

estrutural da RS, quando afirma: 

 

(...) entenderei o termo “representação social” como um conteúdo mental 
estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico – sobre um 
fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou metáforas, e 
que é conscientemente partilhado com outros membros do grupo social. 

 
 

A partir da análise das conceituações sobre RS apresentadas, evidenciam-se 

as principais características desta forma de conhecimento que é o fato de ser um 

conhecimento social, que é elaborado e partilhado entre os membros de uma dada 

sociedade.  

Moscovici (1978 apud VILLAS BÔAS, 2004) concorda quando diz que a 

representação recebe o qualitativo social por ser uma forma de conhecimento que 

influencia os comportamentos e a comunicação entre os indivíduos de um grupo. 

Mas como se dá este processo? Como um conhecimento se torna social? 

As representações sociais surgem no processo de comunicação e discurso do 

grupo a partir de necessidades práticas, gerando a reelaboração e a modificação da 

concepção da realidade. Tais mudanças resultam em um fenômeno desconhecido, 

iniciando, assim, um processo de comunicação coletiva com o intuito de torná-lo 

inteligível e controlado. Assim, tal processo só pode ocorrer em grupos e sociedades 

onde o discurso social inclui a comunicação tanto de pontos de vista compartilhados 

quanto divergentes sobre muitos assuntos (WAGNER, 2000). 

Desta forma compreende-se que uma representação não é uma cópia exata 

de algum objeto existente na realidade, mas uma construção coletiva de tal 

realidade. O processo de representação social permite aos sujeitos sociais 

interpretar e conceber aspectos da realidade para agir em relação a eles, já que a 

representação toma o lugar do objeto social a que se refere. 

Para Moñivas (1994) as representações sociais têm como função possibilitar 

aos indivíduos dominar e compreender o mundo, facilitar o processo de 

comunicação e transformar o conhecimento científico em senso comum. 
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Moscovici (2009) também descreve as funções das representações sociais 

afirmando que cabe a estas convencionalizar os objetos, pessoas ou 

acontecimentos, dando-lhes um sentido, categorizando-os de forma que possam ser 

compartilhados por um grupo de pessoas. Moscovici afirma, ainda, com relação às 

representações sociais, que “elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o 

produto de uma sequência completa de elaborações e mudanças que ocorreram no 

decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações” (p.37). 

As RS se tornam senso comum a partir da comunicação social. Desta forma, 

“a finalidade de toda representação é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria 

não-familiaridade (MOSCOVICI, 2009, p. 54) 

Isto é possível devido a dois mecanismos de um processo de pensamento 

baseado na memória e em conclusões passadas: a ancoragem e a objetivação. 

A ancoragem é o processo através do qual um objeto desconhecido é 

associado a um conjunto de categorias do sujeito. Desta forma, tal objeto passa a 

adquirir características dessa categoria e é reajustado para que se enquadre nela e 

passe a ter sentido para o sujeito (MOSCOVICI, 2009). 

Segundo Jodelet (1984 apud SÁ, 1996, p. 46) “a ancoragem consiste na 

integração cognitiva do objeto representado a um sistema de pensamento social pré-

existente e nas transformações implicadas em tal processo”.  

Já a objetivação é entendida como o processo através do qual um conceito é 

traduzido em imagens para melhor compreensão (GARCIA, 1988 apud VILLAS 

BÔAS, 2004). 

Jodelet (1984 apud SÁ, 1996, p. 47) conceitua objetivação como “uma 

“operação imaginante e estruturante”, pela qual se dá uma forma – ou figura -  

específica ao conhecimento acerca do objeto, tornando concreto, quase tangível,  o 

conceito abstrato, como que „materializando a palavra‟”.  

Sá (1996) apresenta uma das primeiras proposições, elaborada por 

Moscovici, quanto à estrutura das representações estabelecendo que esta se 

configura ao longo de três dimensões: informação, atitude e o campo de 

representações ou imagem. 

A informação está relacionada à organização dos conhecimentos que um 

grupo possui a respeito de um objeto social; a atitude focaliza a orientação global em 
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relação ao objeto da representação social e o campo da representação está 

relacionado à ideia de imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado 

das proposições acerca de um aspecto preciso do objeto da representação (SÁ, 

1996). 

Jovchelovitch (2008) afirma que as representações sociais são organizadas a 

partir da relação estabelecida entre o EU, o outro e o objeto da representação. Para 

a autora, a forma representacional envolve sujeitos em relação a outros sujeitos e a 

ação comunicativa, que configura tais relações na medida em que se propõe a dar 

sentido a um objeto ou a um conjunto de objetos.  

Jovchelovitch (2008, p. 73) afirma que: 

 
Esse sistema de relações intersubjetivas e interobjetivas é o que define a 
forma simbólica dos objetos do mundo social e, em última análise, o 
conjunto de códigos simbólicos compartilhados que estabelecem o que nos 
aparece como real em um tempo e contexto determinados (2008, p. 73) 

 

 

Desta forma, para a compreensão do saber de um determinado grupo acerca 

de um dado objeto, faz-se necessário conhecer as diferentes dimensões dos 

processos representacionais, isto é, saber o “quem”, “como”, “por que”, “que” e “para 

que” das representações, relacionando-as com a arquitetura dos sistemas 

representacionais: o subjetivo, o intersubjetivo e o objetivo. 

Compreender as dimensões dos processos representacionais significa 

inicialmente compreender o “quem” do saber. As representações são sempre 

construídas por alguém em relação a outro e, segundo Jovchelovitch (2008) toda 

representação fala a respeito da identidade, da cultura e da história de uma dada 

sociedade, modelando seu comportamento, sentimento e forma de expressão. 

O “como” da representação está relacionado aos meios através do qual a 

representação é construída. Entender o “como” de uma representação significa 

compreender o processo de comunicação e de interação de um grupo social. 

(JOVCHELOVITCH, 2008) 

Jovchelovitch (2008) afirma que a representação social é governada por 

lógicas inconscientes que justificam o “por quê” da representação, ou seja, qual a 

função simbólica do saber.  
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O “que” da representação se refere ao conteúdo que se atribui a um dado 

objeto. Compreender o “que” da representação ajuda a entender que existe uma 

história e uma trajetória ligadas às questões e objetos os quais se pretende 

apreender. Jovchelovitch (2008, p. 189) afirma que “em cada um desses objetos 

existe uma realidade a revelar; esta é feita de saberes, comunidades e práticas que 

vieram antes e que, gradualmente, se solidificaram na estrutura e na realidade do 

objeto”. 

Compreender o “para que” das representações significa entender qual a 

função de uma dada representação dentro do grupo, já que em todo saber pode-se 

perceber o desejo de compreender o que é não-familiar. Segundo Jovchelovitch 

(2008, p.191) “as representações oferecem padrões de conhecimento e 

reconhecimento, disposições, orientações e conduta, que transformam ambientes 

sociais em lares para atores individuais e lhes permite entender as regras do jogo”. 

Assim, a representação pode ser compreendida como um saber que é 

elaborado por atores sociais, através da interação uns com os outros e pelo 

processo comunicacional, a partir de lógicas inconscientes que estão delimitadas por 

um contexto histórico e temporal, com o objetivo de que tais atores sociais possam 

dar um sentido à sua realidade. 

Enquanto Jovchelovitch buscou descrever a dinâmica do processo 

representacional e a constituição psico-sócio-histórica das representações sociais, 

Abric (2000) buscou elaborar uma estruturação destas representações. Desta forma, 

segundo o autor:  

 
Uma representação é constituída de um grupo de informações, de crenças, 
de opiniões e de atitudes a propósito de um dado objeto social. Este 
conjunto de elementos se organizado, estrutura-se e se constitui num 
sistema sociocognitivo de tipo específico (ABRIC, 2000, p. 31). 

 
 

Para Abric (2000) as representações sociais se organizam em torno de um 

núcleo central, que pode se constituir em um ou mais elementos. Em torno deste 

núcleo central, organizam-se os elementos periféricos.  

O núcleo central será determinado pela natureza do objeto representado, pelo 

tipo de relações que o grupo mantém com este objeto e pelo sistema de valores e 

normas sociais que constituem o meio ambiente ideológico do momento e do grupo. 
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A principal característica do núcleo central é sua estabilidade, o que assegura a sua 

continuidade em contextos móveis e evolutivos, sendo assim o elemento que mais 

resiste à mudança. As duas principais funções do núcleo central são a função 

generadora e organizadora. A primeira se justifica pelo fato de o núcleo central ser o 

elemento através do qual se cria ou se transforma o significado de outros elementos 

que constituem a representação; a segunda função, organizadora, se justifica pelo 

fato de o núcleo central ser o determinante da natureza dos elos, unindo os 

elementos da representação (ABRIC, 2000).  

Os elementos periféricos constituem os componentes mais acessíveis e 

concretos da representação e respondem a três funções: a) funcionam como 

interface entre o núcleo central e a situação na qual a representação é colocada em 

funcionamento (função de concretização); b) Integram as informações novas ou 

ainda, os elementos que podem entrar em conflito com os fundamentos da 

representação na periferia desta, constituindo o aspecto móvel e evolutivo da 

representação (função de regulação); c) protegem a representação, já que uma 

mudança do núcleo central provocaria uma mudança completa desta (função de 

defesa) (ABRIC, 2000). 

O esquema abaixo (Figura 1) apresenta a organização estrutural e as 

principais características dos elementos que constituem uma representação social. 
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Figura 1 - Esquema da organização estrutural e das principais características dos elementos de uma 
representação social 

 

 

A TRS se apresenta, então, como o aporte teórico fundamental para os 

objetivos deste trabalho, uma vez que oferece subsídios para a compreensão das 

representações sociais dos professores pesquisados sobre a educação inclusiva, 

implicando em compreender como o saber destes educadores está organizado, 

estruturado e fundamentando sua prática inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

Elementos periféricos: 

•Permite a integração de experiências e histórias 
individuais 

•Flexível e tolera as contradições 

•Evolutivo 

•Sensível ao contexto imediato 

•Permite a adaptação à realidade concreta 

•Permite a diferença de conteúdo 

Núcleo central 

•Ligado à memória coletiva e à história 
do grupo 

•Define a homogeneidade do grupo 

•Estável, coerente e rígido 

•Resistente às mudanças 

•Pouco sensível ao contexto imediato 

•Gera significado da representação 

•Determina a organização da 
representação                       
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II. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

O objetivo da presente pesquisa é compreender as representações sociais de 

um grupo de professores de uma cidade do interior de São Paulo, sobre a educação 

inclusiva. Para isso, buscou-se, através dos procedimentos metodológicos utilizados, 

compreender as significações elaboradas pelo grupo de professores sobre a 

inclusão. 

Para isso, foram elaborados dois instrumentos (um formulário de associação 

livre e um questionário tipo frases incompletas) que foram aplicados a noventa 

professores alocados em seis escolas públicas municipais do ensino fundamental 

(1º. ao 5º. ano).  

O critério de escolha destes professores foi aleatório, de forma que no 

momento da aplicação, todos os professores presentes na Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC) foram informados sobre a pesquisa e convidados a 

participar, no entanto, não houve recusa por parte de nenhum professor quanto à 

participação na pesquisa. 

O critério para escolha das escolas foi relacionado exclusivamente à 

modalidade de ensino oferecida. Após a seleção de todas as escolas que ofereciam 

ensino fundamental, o processo de escolha para as seis escolas participantes foi 

aleatório. 

 

 

II.1 PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente a pesquisadora fez contato com a diretoria municipal de 

educação com o objetivo de solicitar autorização para realização da pesquisa nas 

escolas pelas quais é responsável. 
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Após o consentimento, foi solicitada à responsável, uma relação com os 

nomes das escolas que fazem parte da rede pública municipal. A partir desta lista, 

foi feita uma seleção aleatória de 06 (seis) escolas com as quais a pesquisadora fez 

contato através de suas diretoras, explicando o objetivo da pesquisa e agendando 

horário para realização da coleta de dados. Todas as diretoras de escola 

concordaram com a participação de suas instituições e agendaram o horário de 

coleta de dados em Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 

A pesquisadora contou com o auxílio de quatro colaboradores, estudantes do 

último ano do curso de Psicologia, para a realização da coleta de dados. Os 

colaboradores foram capacitados pela própria pesquisadora para a realização da 

coleta. 

A coleta de dados foi realizada no período de 05 a 12 de julho de 2010.  

Durante o procedimento de coleta, a pesquisadora ou os colaboradores se 

apresentavam e iniciavam a explicação do objetivo da pesquisa. Após a explicação 

dos objetivos e a concordância dos professores em participar, estes assinavam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I), de forma que cada 

professor tomou conhecimento de todas as fases da pesquisa, assim como de seus 

direitos como participantes antes do início da coleta de dados. Em seguida, foi 

solicitado o preenchimento do questionário de levantamento de perfil dos 

participantes, realizada a associação livre e, em seguida, aplicado o questionário de 

frases incompletas. 

O procedimento de coleta foi organizado, então, em dois momentos distintos: 

associação livre e questionário tipo frases incompletas.  

Cada um dos procedimentos será explicado, contemplando a construção do 

instrumento, aplicação e métodos de análise dos dados. 

 

 

II.1.1 Associação livre: procedimentos de aplicação e análise 

 

A técnica de associação livre consiste num tipo de investigação aberta que se 

estrutura com base na evocação de palavras a partir de estímulos indutores. 

Segundo Abric (1994 apud SÁ, 1998, p. 91), esta técnica se caracteriza pelo seu 
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caráter espontâneo e por permitir o acesso fácil e rápido ao universo semântico, 

permitindo a “atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam perdidos ou 

mascarados nas produções discursivas”. 

Assim, após a apresentação e explicação dos objetivos da pesquisa foi 

realizada coleta de dados através da técnica de associação livre (ANEXO II), a partir 

dos termos: Educação Inclusiva, Necessidades Educacionais Especiais e Educação 

Especial. 

Os termos selecionados para compor a associação livre foram pensados a 

partir da literatura encontrada na área. Os termos “Educação Inclusiva”, 

“Necessidades Educacionais Especiais” e “Educação Especial” são termos utilizados 

de maneira recorrente na literatura e no cotidiano educacional. Porém, mesmo 

sendo termos tão recorrentes quando se discute a educação inclusiva, ainda existem 

várias contradições conceituais com relação a eles. 

A educação inclusiva e a educação especial têm sido constantemente 

tratadas como sinônimos, quando na verdade, cada termo tem sua especificidade, 

conforme apresentado no primeiro capítulo. Assim, torna-se fundamental para a 

compreensão das representações sociais dos professores, entender como estes 

significam estes saberes. 

Da mesma forma, o termo “necessidades educacionais especiais”, que 

originalmente tinha como objetivo ampliar o atendimento educacional especializado 

para além dos alunos deficientes, tem sido usado, segundo Prieto (2005), com 

sentidos diferentes, ora abrangendo “crianças, jovens e adultos que suscitam 

modificações no contexto escolar para terem condições que assegurem seu 

desenvolvimento e aprendizagem” (p. 102), ora referindo-se às “pessoas com 

deficiência, aos superdotados e talentosos e àqueles que apresentam „condutas 

atípicas‟, em que entrariam todos os quadros psiquiátricos, psicológicos ou 

decorrentes de síndromes” (p.103). 

Para a verificação da validade do instrumento para a coleta dos dados de 

associação livre, foi realizado um teste com três professores que não comporiam o 

rol de participantes da pesquisa.  
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A partir do teste, pode-se perceber que os sujeitos compreenderam 

adequadamente a tarefa solicitada e esta, então, poderia ser utilizada para a 

proposta da presente pesquisa. 

O procedimento de aplicação foi coletivo, de forma que os próprios 

participantes tomavam nota das associações feitas. 

Para proceder à aplicação, inicialmente foi explicado aos professores 

pesquisados que deveriam, a partir de um termo dito pelo pesquisador, escrever 

quais as palavras que surgiam em sua mente.  

Em seguida foi feito um exemplo utilizando-se o termo “chave” para que se 

pudesse verificar a compreensão dos professores acerca da atividade que seria 

realizada. Após a certificação da compreensão iniciava-se a associação 

propriamente dita. 

Após cada evocação, foi questionado ao professor pesquisado qual o termo 

mais importante entre aqueles evocados e por que era o mais importante. Os termos 

considerados mais importantes para os participantes da pesquisa foram destacados 

na tabela com o uso de um asterisco (*).  

Os dados coletados através da associação livre foram digitados no programa 

EXCELL, gerando tabelas (ANEXO III) com o levantamento de dados.  

Em seguida, todas as palavras associadas foram organizadas em tabelas 

dinâmicas (ANEXO IV), também no software EXCELL, de forma que foram 

ordenadas por ordem alfabética. Após a ordenação alfabética foi realizada a 

contagem das palavras repetidas. Após a contagem procedeu-se a verificação dos 

significados das palavras para o agrupamento daqueles termos com o mesmo 

significado, de acordo com o objetivo do presente trabalho. 

Em seguida, os dados foram rodados no software EVOC, programa baseado 

no método de Pierre Vèrges, que combina a frequência de evocação com a ordem 

de evocação das palavras, e que, segundo Abric (1994 apud SÁ, 1996) busca “criar 

um conjunto de categorias, organizadas em torno desses termos, pra assim 

confirmar as indicações sobre seu papel organizador das representações”. 

  O resultado deste cruzamento resulta na organização dos dados em 

quadrantes que revelam as ideias centrais, intermediárias e periféricas, constituintes 

da representação (ANEXO IX).  



 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

44 

 

 

II.1.2 Questionário tipo frases incompletas: elaboração, 

aplicação e análise 

 

Para a compreensão das concepções do grupo pesquisado sobre a educação 

inclusiva, foi elaborado um questionário tipo frases incompletas. 

O questionário é um instrumento que se caracteriza pela sua possibilidade de 

aplicação coletiva e, segundo May (2004), por fornecer aos participantes da 

pesquisa a possibilidade expressão de seus conteúdos de maneira anônima. 

O questionário tipo frases incompletas consiste, então, em um formulário com 

frases eliciadoras iniciadas que devem ser completadas pelos participantes da 

pesquisa (ANEXO VIII).  

O questionário, de caráter auto-aplicável, foi entregue aos participantes após 

o término da associação de palavras. 

Segundo Sá (1998), o questionário deve ter suas perguntas elaboradas antes 

da aplicação, uma vez que não é possível alterar o curso das questões durante a 

aplicação.  Desta forma, para a presente pesquisa foi elaborada uma tabela de 

especificação (ANEXO V) a partir da qual foi elaborado um questionário inicial 

(ANEXO VI) contendo vinte frases estímulos para confirmar a fidedignidade das 

questões em eliciar conteúdos relacionados à educação inclusiva. 

 Após a elaboração do questionário inicial foi realizada uma aplicação-teste a 

quatro professores para que a validade das questões pudesse ser analisada, os 

conteúdos desta aplicação foram organizados em uma tabela (ANEXO VII) e 

analisados segundo o critério de responder ou não aos objetivos da pesquisa, assim 

como da qualidade da formulação do item.  

A análise das questões iniciais revelou que algumas questões (02, 03, 05, 06, 

15, 16, 17, 19, 20) não atendiam aos objetivos do trabalho de pesquisa. Em outras 

questões (04 e 10) houve a sobreposição de significados, de forma que foi avaliado 

qual respondia ao objetivo de maneira mais completa. A questão 18 foi anulada, pois 

durante a análise das questões, foi identificada a dificuldade de alguns sujeitos na 

diferenciação entre o artigo “a” e o verbo “há”, o que muda o sentido da questão. 
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Assim, foram consideradas como tendo atendido aos objetivos da tabela de 

especificação, as questões: 01, 07, 08, 09, 11, 12, 13 e 14. 

No entanto, o item 7 foi repensado, de forma que a frase-estímulo „O aluno 

é....” que propunha eliciar conteúdos relacionados ao conceito de aluno, foi alterada 

para “O aluno deve ser...”, frase que tem como objetivo eliciar as expectativas do 

professor sobre o ser aluno. 

Desta forma, o questionário foi construído conforme especificação a seguir 

representada na tabela 01.   

 

 

ASPECTOS/DIMENSÕES FRASES ESTÍMULO  FINALIDADE 

Significado ser professor 1) Para mim, ser professor 

significa..... 

- Levantar informações sobre como 

o professor significa sua profissão.  

Expectativa sobre ser  aluno 2) O aluno deve ser...  - Levantar informações sobre as 

expectativas do professor com 

relação ao ser aluno 

Conceito de inclusão 3) Incluir é ..... 

 

- Compreender o que o professor 

entende por inclusão/exclusão. 

Sentimentos acerca da 

inclusão 

4) Sinto que a inclusão ..... - Levantar quais os sentimentos e 

atitudes do professor acerca da 

inclusão 

Expectativas sobre a inclusão 5) A inclusão sempre... 

 

- Compreender qual a expectativa 

do  professor acerca da inclusão 

Prática da inclusão 6) Para incluir meus alunos 

eu...... 

- Compreender como o professor 

atua para incluir seus alunos 

Concepção de exclusão 7) Percebo que um aluno 

está sendo excluído 

quando... 

- Compreender o que o professor 

compreende como sendo prática de 

exclusão 

Motivos da exclusão 8) O maior motivo de 

exclusão hoje é... 

- Analisar como o professor 

compreende os motivos que levam 

à exclusão. 

Tabela 1 - Especificação das frases incompletas - modelo final 

 

A partir da análise das especificações foi elaborado um formulário final do 

questionário de frases incompletas, contendo dez questões (ANEXO VIII). 
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As informações coletadas através das frases incompletas foram 

compreendidas e organizadas a partir da técnica de análise de conteúdo. Sá (1998) 

afirma que esta técnica tem sido um recurso metodológico bastante importante em 

pesquisas de representações sociais.  

Bardin (1977, p. 42) designa a análise de conteúdo como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

 

Franco (2003) afirma que a mensagem escrita (ou falada) vinculada ao 

contexto em que foi produzida, constitui o ponto de partida da análise de conteúdo. 

Assim, essa técnica se mostra eficaz para a compreensão do conteúdo escrito 

obtido através dos questionários, com o objetivo de apreender as significações do 

grupo de professores sobre a inclusão. 

A técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) compreende três 

fases. A primeira é a pré-análise, que consiste na organização do material, 

levantamento de hipóteses e elaboração de indicadores que a análise irá privilegiar. 

A segunda fase consiste na exploração do material e a terceira consiste no 

tratamento dos resultados e interpretação. 

Seguindo este procedimento, inicialmente, todas as respostas obtidas para 

cada frase foram transcritas em tabelas e organizadas de acordo com a semelhança 

entre seus conteúdos, de forma que foram criadas subcategorias e categorias para 

melhor compreensão de material, conforme será apresentado no próximo capítulo. 
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III. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

III.1 Perfil  do grupo de professores 

 

O levantamento do perfil apresentado abaixo tem como objetivo fazer a 

caracterização do grupo pesquisado. Os dados foram coletados a partir da aplicação 

de um questionário respondido pelos participantes da pesquisa. 

 

 

Figura 2 - Distribuição dos participantes por sexo 

 

 

A distribuição dos participantes da pesquisa por sexo (Figura 2) indica que 

96% era do sexo feminino e 4% do sexo masculino, o que confirma uma forte 

feminização da docência no ensino fundamental. 
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Figura 3 - Distribuição dos participantes por idade  

 

Observando a figura 3 verifica-se que 9% dos participantes têm entre 21 e 25 

anos, 16% entre 26 e 30 anos, 13% entre 31 e 35 anos, 20% entre 36 e 40 anos, 

12% entre 41 e 45 anos, 18% entre 46 e 50 anos, 11% acima de 50 anos e 01% não 

respondeu. 

Os dados mostram uma distribuição heterogenia em relação ao fator idade, 

com uma predominância de professores na faixa etária entre 31 e 40 anos, que 

somam 33% dos participantes da pesquisa.  
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Figura 4 - Distribuição dos participantes por estado civil 

 

 

A distribuição dos participantes da pesquisa por estado civil (Figura 4) aponta 

que 19% dos participantes são solteiros, 68% são casados, 1% viúvo, 7% separados 

e 5% se apresentam em outra condição civil. 

 

 

 

Figura 5 - Distribuição dos participantes por número de filhos 
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De acordo com a distribuição dos participantes da pesquisa segundo o 

número de filhos (Figura 5), 29% dos participantes não têm filhos, 26% têm um filho, 

34% têm dois filhos, 11% têm três filhos. 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição dos participantes por renda familiar 

 

 

De acordo com a renda familiar (Figura 6) a distribuição dos participantes 

mostra que 1% dos participantes apresenta renda familiar entre 409 e 816 reais, 

nenhum apresenta renda na faixa de 817 e 1088 reais, 12% apresenta renda na 

faixa de 1089 e 1360 reais, 30% entre 1361 e 2040 reais, 21% entre 2041 e 2720 e 

36% tem renda familiar acima de 2720 reais. 

Os dados apontam que grande parte dos professores tem sua renda familiar 

entre um salário mínimo e meio e cinco salários mínimos. Segundo Cassassus 

(2007) a questão salarial está mais diretamente relacionada com o nível de 

satisfação do professor com o salário que recebedo que com o valor do salário em 

si. Sua pesquisa mostrou que os alunos de professores que demonstram satisfação 

com seu salário têm em média oito a dez pontos a mais em rendimento.  
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Figura 7 - Distribuição por número de livros 

 

 

De acordo o número de livros que cada participante da pesquisa tem em sua 

residência (Figura 7), os dados apontam que 10% dos participantes referem ter até 

20 livros, 49% entre 21 e 100 livros, 40% relata ter mais de 100 livros e 1% não 

respondeu. 

 

 

Figura 8 - Distribuição dos participantes por escolaridade 
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A distribuição dos participantes por escolaridade (Figura 8) indica que 6% dos 

participantes tem o ensino médio com formação no magistério, 42% tem formação 

em nível superior no curso de Pedagogia, 30% tem formação superior em outra 

licenciatura e 22% tem outra formação superior. 

Os dados apontam para um elevado número de professores que trabalham 

com o ensino fundamental com formação de nível superior, no entanto, 6% dos 

participantes continuam desenvolvendo suas atividades sem a mesma. 

A pesquisa desenvolvida por Cassassus (2007) com professores da América 

Latina aponta que a formação que os professores recebem após o ensino médio tem 

um grande impacto na formação dos alunos. Os resultados indicam que os 

estudantes cujos professores têm quatro anos de formação docente pós-médio 

atingiram de quatro a cinco pontos a mais do que aqueles estudantes cujos 

professores têm dois anos de formação docente pós-médio. 

 

 

 

Figura 9 - Distribuição dos participantes por tipo de instituição de formação 

 

 

Observando a figura 9, verifica-se que 3% dos participantes concluíram seus 

cursos de formação de professor em instituição pública federal, 7% em instituição 
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pública estadual, 1% em instituição municipal, 89% em instituições privadas e 3% 

não responderam. 

 

 

 

Figura 10 - Distribuição dos participantes por formação pós-graduação 

 

 

A figura 10 apresenta o percentual de participantes segundo terem cursado 

ou não a pós-graduação. De acordo com os dados, 49% dos professores 

participantes já fizeram pós-graduação, 50% responderam que não fizeram e 1% 

não respondeu à questão. 

Apesar dos dados apontarem que metade dos professores participantes são 

pós-graduados, nota-se um elevado percentual que não buscou complementação 

para sua formação através de um curso de pós-graduação. 
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Figura 11 – Distribuição segundo participação em atividade de formação continuada nos 
últimos dois anos 

 

 

A figura 11 mostra a distribuição dos participantes da pesquisa segundo 

participação em atividades de formação continuada nos últimos dois anos. De 

acordo com o gráfico, 92% dos professores referem ter participado de atividades de 

formação continuada nos últimos dois anos, 5% refere não ter participado de 

nenhuma atividade deste tipo e 3% não respondeu. 

 

 

Figura 12 – Distribuição dos participantes segundo tipo de atividade realizada mais 
relevante do ponto de vista profissional 
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De acordo com a distribuição dos participantes da pesquisa segundo as 

atividades realizadas mais relevantes do ponto de vista profissional (Figura 12), os 

dados apontam que 71% dos participantes referem-se aos cursos como atividades 

mais relevantes do ponto de vista profissional, 11% referem ser os grupos de 

estudos, 2% referem que o mais relevante foi o projeto interdisciplinar, 1% refere ter 

sido o seminário, 5% as oficinas, 1% referem-se a outras atividades, 6% não 

respondeu e 3% das respostas foram anuladas. 

 

 

 

Figura 13 – Distribuição dos participantes segundo a carga horária da atividade realizada 

 

 

De acordo com a quantidade de horas da atividade de formação realizada 

pelo participante da pesquisa (Figura 13), verifica-se que 7% dos professores 

participantes fizeram atividades de formação com menos de 20 horas, 21% fizeram 

atividades com duração entre 21 e 40 horas, 27% fizeram atividades com duração 

entre 41 a 80 horas e 5% não respondeu. 
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Figura 14 – Distribuição dos participantes segundo conteúdo das atividades de formação 
realizadas 

 

 

A figura 14 apresenta informações acerca dos conteúdos tratados durante as 

atividades de formação as quais os professores da pesquisa participaram. Segundo 

os dados levantados, dentre os 84 professores que responderam à questão, 79 

participaram de atividades de formação que trataram de temas relacionados ao 

conteúdo da sua disciplina; 75 professores referem ter participado de atividades que 

trataram de assuntos relacionados a novas metodologias; 67 participaram de 

atividades referentes a fundamentos da educação; 68 participaram de atividades que 

trataram do tema avaliação de alunos; 63 participaram de atividades que trataram de 

temas relacionados ao uso de novas tecnologias; 48 participaram de atividades 

relacionadas ao currículo; 65 participaram de atividades relacionadas a dinâmica da 

sala de aula; 61 professores referem terem participado de atividades com o tema de 

inclusão de alunos; 26 participaram de atividades relacionadas à gestão de escola, 

45 atualização cultural e 43 participaram de atividades relacionadas a outros temas. 

Percebe-se que a maior parte dos professores estive envolvida em atividades 

de formação que trataram do tema inclusão escolar. Este dado é bastante relevante 

para a presente pesquisa, uma vez que as representações dos professores acerca 

da educação inclusiva são influenciadas por sua formação.  
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Segundo Cassassus (2007) a capacitação em serviço dos docentes é um 

aspecto bastante importante detectado em vários estudos de efetividade, 

principalmente se relacionado com os anos iniciais de formação do docente. No 

entanto, na pesquisa realizada pelo autor, não foi identificado um impacto relevante 

deste fator, principalmente pelo fato de que a qualidade dos programas de 

capacitação é bastante desigual na América Latina. O autor sugere que é importante 

“controlar a qualidade dessas atividades de maneira a aproveitar melhor seu nível de 

efetividade” (p. 118). 

 

 

 

Figura 15 – Distribuição dos participantes por preferência de material de leitura  

 

 

A figura 15 apresenta informações acerca dos materiais lidos pelos 

professores neste ano. 

Dos 90 professores que responderam à questão, 81 professores referem 

terem lido revistas em quadrinho; 45 professores leram romances; 86 leram livros 

sobre educação; 73 leram outros livros; 88 professores leram jornais ou revista de 

informação geral; 45 professores leram revistas sobre esportes, música, automóveis; 

86 leram revistas especializadas de suas áreas; 70 leram revistas de atualidade 

social ou televisiva; 64 professores leram outros materiais. 

SIM

NÃO
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Percebe-se um número significativo de professores que buscam atualização 

através da leitura de materiais relacionados à educação e à sua área 

especificamente, demonstrando o interesse e a busca desse grupo de professores 

por atualização no campo profissional.  

 

 

 

Figura 16 – Distribuição dos participantes por tempo no magistério 

 

 

De acordo com a distribuição dos participantes da pesquisa segundo o tempo 

de atuação no magistério (Figura 16), nenhum professor tem menos de dois anos no 

magistério; 27% tem entre 2 e 5 anos; 17% tem entre 6 e 10 anos de magistério; 

15% entre 11 e 15 anos; 15% entre 16 e 20 anos e 26% com mais de 21 anos de 

atuação no magistério. 
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Figura 17 – Distribuição dos participantes por tempo de serviço em sala de aula 

 

 

O gráfico 16 apresenta os dados referentes ao tempo de atuação dos 

participantes da pesquisa em sala de aula. De acordo com os dados apresentados, 

2% dos participantes têm menos de dois anos de atuação em sala de aula; 29% 

entre 2 e 5 anos; 19% entre 6 e 10 anos; 12% entre 11 e 15 anos; 15% entre 16 e 20 

anos; 22% tem mais de 21 anos de experiência em sala de aula e 1% não 

respondeu à questão. 

 

 

Figura 18 - Distribuição dos participantes por tempo de atuação na disciplina atual 
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O gráfico 17 apresenta dados relacionados ao tempo de atuação na disciplina 

ou com a turma atual. Dentre os participantes, 21% tem menos de dois anos de 

atuação na disciplina ou com a turma atual; 30% tem entre 2 e 5 anos de tempo de 

atuação; 18% entre 6 e 10 anos; 11% entre 11 e 15 anos; 9% entre 16 e 20 anos; 

9% tem mais de 21 anos e 2% não respondeu à questão. 

Os dados dos gráficos 15, 16 e 17 apontam para uma heterogeneidade com 

relação ao tempo de formação no magistério, atuação profissional em sala de aula e 

com relação ao tempo de atuação com a mesma turma/disciplina. 

Segundo Cassassus (2007) de acordo com sua pesquisa realizada, não foi 

detectada grande influência da experiência docente no rendimento dos alunos. 

 

 

 

Figura 19 - Distribuição dos participantes que ingressaram no magistério por concurso     
público 

 

 

O gráfico 18 apresenta a distribuição dos participantes da pesquisa segundo 

terem entrado no magistério através de concurso público ou não. 

Os dados mostram que 82% dos participantes ingressaram através de 

concurso público e 18% não são concursados.  
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Figura 20 - Distribuição dos participantes por número de lugares em que trabalha como 
professor 

 

 

O gráfico 19 apresenta informações acerca do número de escolas em que o 

professor atua como professor. 

De acordo com os dados, 47% dos professores atuam em apenas uma 

instituição escolar, 44% dos professores atuam em duas instituições, 6% atuam em 

três instituições e 3% atuam em mais de quatro instituições escolares. 

 

 

Figura 21 - Distribuição dos participantes segundo o exercício de outra atividade além do 
magistério 
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O gráfico 20 apresenta a distribuição dos participantes da pesquisa segundo 

exercerem outras atividades além do magistério. 

Entre os participantes, 9% dos professores pesquisados referem exercer 

outra atividade além do magistério; 90% referem não exercer outra atividade e 1% 

não respondeu à questão. 

A necessidade de desenvolver outras atividades profissionais que se traduz a 

partir da insatisfação com o salário docente foi observada por Cassasssus (2007) 

que relata que em média, os estudantes cujos professores trabalham em outros 

empregos além do magistério, obtiveram dez pontos a menos do que os que tinham 

professores que se dedicavam exclusivamente ao magistério. 

Os dados dos participantes da pesquisa que foram levantados condizem com 

as informações prestadas por Cassassus (2007) acerca de uma pesquisa realizada 

com 52.000 professores da América Latina. Segundo o autor “hoje, o corpo docente 

se feminizou, rejuvenesceu, se formou para realizar seu trabalho e se interessa por 

sua formação continuada” (CASSASSUS, 2007, p. 115). 
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III.2 Análise dos dados de evocação: educação especial, 

necessidades educacionais especiais e educação inclusiva 

 

Para uma melhor compreensão das significações que os professores 

pesquisados atribuem à educação inclusiva, os dados serão apresentados em 

tópicos, de acordo com cada uma das fases de coleta de dados. 

Através das técnicas de associação livre e frases incompletas, buscou-se 

compreender as representações sociais através das significações que os 

professores pesquisados apresentam sobre a educação inclusiva. 

A partir dos termos associados pelos participantes da pesquisa foi realizada 

uma análise das palavras evocadas através do software EVOC, cujos dados podem 

ser encontrados em anexo (ANEXO IX). A partir desta análise é possível a 

organização das palavras associadas por frequência e ordem de evocação, 

conforme descrito nos procedimentos metodológicos.  

Com base nos critérios citados, os quadros abaixo (Figuras 22, 23, 24) estão 

organizados de forma que no quadro central (primeiro nível) estão concentrados os 

termos mais evocados e que têm uma média de ordem de evocação menor. No 

segundo nível (segundo quadrante de dentro para fora) estão os termos que foram 

evocados mais frequentemente, mas que tiveram uma ordem de evocação maior. No 

terceiro nível, estão aqueles termos que tiveram um menor número de evocações e 

uma menor média de ordem de evocação. No quarto nível estão os termos que 

foram menos evocados e têm uma maior média de evocação. 

Os termos apresentados no primeiro nível indicam a centralidade das 

significações do grupo de professores; os segundos e terceiros níveis constituem os 

elementos intermediários, ou seja, aqueles que podem apresentar contradições em 

relação ao quadrante central, constituindo, segundo Sá (2000), uma “periferia 

próxima” a este. Os elementos constantes no quarto nível referem-se àqueles mais 

periféricos, ou seja, aqueles que são influenciados mais diretamente pelo contexto. 

É importante ressaltar que todos os elementos que formam a significação são 

fundamentais para a compreensão desta e que a organização em níveis não tem 
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uma conotação valorativa, já que a constituição de uma RS se dá a partir da 

organização de seus elementos, de forma que a centralidade é constituída por 

conteúdos mais estáveis e que, portanto, asseguram a continuidade em contextos 

móveis e evolutivos da representação, enquanto os elementos periféricos são 

aqueles que se organizam em torno dos elementos centrais, constituindo o essencial 

do conteúdo da representação, que são seus conteúdos mais acessíveis e concretos 

(ABRIC, 2000). 

Os quadros apresentados a seguir (Figuras 22, 23 e 24) foram construídos a 

partir das evocações feitas acerca de três termos que são frequentemente 

encontrados na literatura que trata da educação inclusiva que são: educação 

especial, necessidades educacionais especiais e educação inclusiva. 

A partir da análise dos dados foram organizadas tabelas (Tabelas 02, 03 e 04) 

com o intuito de apresentar os dados constituídos por categorias de acordo com a 

significação dos termos. 

Os dados foram organizados, ainda, considerando os elementos constituídos 

das RS, conforme proposto por Jovchelovitch (2008), ou seja, o “QUEM”, o “QUE”, o 

“COMO” e o “PARA QUE” do conhecimento. A organização do conhecimento a partir 

de seus elementos constitutivos, segundo a autora, permite a compreensão das RS 

de um grupo porque “encontramos não apenas os componentes dinâmicos dos 

processos representacionais, mas também categorias psicossociais centrais: 

identidade e estruturas intersubjetivas; comunicação e práticas; atribuição; 

justificativas e funções” (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 174). 

Além da organização por categorias e funções, os termos evocados foram 

identificados por cores segundo sua localização no quadro estrutural, de forma que o 

vermelho representa a localização no primeiro nível (central), o verde representa a 

localização dos termos no segundo e terceiro níveis e o azul representa a 

localização dos termos no quarto nível. 

 

 

III.2.1 Educação especial  
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O levantamento dos termos evocados a partir da expressão “educação 

especial” apresentou resultados que foram organizados em um quadro (Figura 22), 

considerando o número de ocorrências do termo durante as associações e a média 

da ordem de evocação dos termos, conforme já descrito. 

Os dados apresentados apontam os termos “aluno”, “amor”, “capacitação”, 

“especialização”, “inclusão” e “respeito” no primeiro nível, indicando a centralidade 

da significação da educação especial. No segundo e terceiro níveis aparecem os 

termos “conhecimento”, “apoio”, “dedicação”, “paciência”, “aprendizagem”, 

“capacidade”, “deficiência”, “desafio”, “educação”, “direito”, “dificuldades”, 

“oportunidade” e “igualdade”. No quarto nível, compondo a significação, surgem os 

elementos “aceitação”, “compromisso”, “diferença”, “especial”, “solidariedade”, 

“profissional”, “necessidade”, “material” e “importante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Organização estrutural dos elementos evocados a partir do termo Educação Especial 
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Considerando o significado das palavras evocadas, estas foram organizadas 

em categorias (Tabela 02), a saber:  

Categoria A – Objeto da educação especial 

Categoria B – Atributos da educação especial 

Categoria C – Sentimentos e atitudes em relação à educação especial 

Categoria D – Instrumento para a educação especial 

Categoria E – Aspectos relativos ao saber docente 

Categoria F – Aspectos relativos ao saber discente 

Categoria G – Objetivos da educação especial 

Os dados foram organizados por categorias e funções que serão discutidas a 

seguir. 

QUEM 

A análise do termo educação especial a partir do quadro-síntese interpretativo 

(tabela 02) permite indicar que a categoria A, ou o “QUEM”, está organizada a partir 

dos termos “diferença”, “especial”, “deficiência” e “aluno” indicando a direção da 

ação da educação especial. Assim, pode-se observar que o termo “aluno” aparece 

no primeiro nível do conhecimento, seguido pelo termo “deficiência”, no terceiro nível 

e por “diferença” e “especial” no quarto nível. 

A análise dos dados parece indicar o aluno como foco e principal agente na 

modalidade de educação especial, podendo ainda trazer indícios da 

responsabilização do outro – representado pelo aluno – pelo processo educacional. 

O esforço de compreender quem é o outro, ou seja, quem é o aluno da 

educação especial, parece surgir no elemento “deficiência”, termo que é conceituado 

por Ferreira (2004, p. 289) como “falta, carência; insuficiência”. Quando este termo é 

adjetivado, ele qualifica o indivíduo como deficiente ou como aquele “em que há 

deficiência” (p.289), ou seja, o indivíduo que apresenta alguma falta, carência, ou 

ainda, insuficiência. A análise deste conceito remete à ideia que foi historicamente 

construída acerca da deficiência como algo limitante. 

A deficiência foi tratada de formas diferentes, nos diferentes momentos 

históricos. Na Grécia antiga, a ideia da perfeição regia os valores daquela 

sociedade, de forma que o deficiente, por fugir a esse ideal, era retirado da 
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sociedade, de forma que muitos eram mortos ao nascer, por significarem para 

aquela sociedade uma ameaça a seus valores e ideais. Com o advento do 

cristianismo, os indivíduos com deficiência eram considerados como “filhos de Deus” 

e, portanto, teriam o mesmo direito de viver que os outros “não deficientes”, no 

entanto, eram considerados alvos da caridade dos que os deixavam viver, de forma 

que eram criados geralmente em conventos e abrigos em igrejas. Na Idade Média, 

os valores em relação às pessoas com deficiência eram contraditórios, indo do amor 

ao próximo à ideia de que o deficiente era alguém possuído pelo demônio. A partir 

da revolução francesa, desenvolve-se uma visão mais humanista da deficiência, com 

avanços no estudo da medicina e na área da educação (PESSOTTI, 1984). 

Para Foucault (1988 apud EIZIRICK, 2006, p.37) “nossa sociedade, de forma 

crescente, encarcerou, excluiu e escondeu pessoas anormais, enquanto mais do 

que nunca as observava, examinava e questionava cuidadosamente”. 

A partir desta breve descrição da história da deficiência e da colocação de 

Foucault sobre a relação estabelecida em nossa sociedade com o diferente, é 

possível perceber que, apesar da mudança com relação ao tratamento dado ao 

indivíduo com deficiência, esta parece ser sempre significada como algo que 

ameaça os valores da sociedade. Assim, o meio o qual a sociedade sempre usou 

para lidar com o indivíduo com deficiência, que era o impedimento do convívio 

social, traz implícita uma lógica incapacitante relacionada à deficiência, assim como 

um ideário de intolerância ao diferente.  

Os termos “diferença” e “especial”, que surgem no quarto nível, parecem 

indicar um ideário de homogeneização. A concepção da educação especial como 

uma modalidade que lida com o aluno diferente e especial, traz um ideário de que 

todo aquele que não faz parte da educação especial é igual ou homogêneo. 

Rodrigues (2002 apud RODRIGUES, 2005) afirma que, desde sua criação, a escola 

se organiza a partir de uma lógica excludente, não considerando as diferenças entre 

os alunos, desvalorizando os contextos socioculturais destes e adotando valores 

meritocráticos. 
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A 

Diferença  
Especial 
Deficiência  
Aluno   

 
Objeto da educação 
especial 

 
QUEM 

 

 
 

B 

Necessidade 
Importante 
Desafio 
Direito  
Dificuldade  
Oportunidade     

 
 

Atributos da educação 
especial 

 
 

 
 

O QUE 

 
 
 
 

C 

Aceitação 
Compromisso  
Solidariedade  
Apoio  
Dedicação  
Paciência 
Amor   
Respeito  

 
 
 

Atitudes com relação à 
educação especial 

 
 
 
 
 
 

COMO 

D Material  Prática em educação 
especial 

 
E 

Profissional 
Capacitação  
Especialização     

 
Aspectos relativos ao 
saber docente 

 
F 

Aprendizagem  
Capacidade 
Educação  
Conhecimento  

 
Aspectos relativos ao 
saber 

 

 
 
 

PARA QUE 

 
G 

Igualdade  
Inclusão  

Objetivos da educação 
especial 

Vermelho – primeiro quadrante 
Verde – segundo e terceiro quadrantes 
Azul – quarto quadrante 

Tabela 2 - Organização dos elementos evocados a partir do termo educação especial 

 

Considerando que os elementos periféricos (quarto nível) são aqueles que 

influenciam mais diretamente a ação por estarem mais diretamente ligados ao 

contexto, o efeito desta concepção sobre a atuação docente pode estar associada a 

uma prática homogeneizante em sala de aula. Como consequencia da 

incompatibilidade entre os valores, interesses e ritmos dos alunos com os da escola, 

os primeiros passam a ser rotulados, a partir de seu comportamento, como 

„desmotivados‟, „indisciplinados‟ ou ainda, „como alunos que não aprendem‟ 

(RODRIGUES, 2005). 

Em síntese, o sujeito da ação da educação especial parece estar configurado 

pelo aluno como foco do processo. Este aluno se caracteriza pela limitação, 
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expressa através da deficiência e está inserido em um contexto educacional cuja 

lógica que impera é da homogeneidade, ou seja, que todos sejam tornados iguais. 

O QUE 

A análise da categoria B, que organiza os termos que expressam os atributos 

da educação especial, ou o “QUE” deste conhecimento, indica a ausência de 

elementos no primeiro nível. 

Os elementos que surgem como atributos da educação especial e 

concentram-se no segundo e terceiro níveis são “desafio”, “direito”, “dificuldade” e 

“oportunidade”.       

 A análise dos elementos indica que a educação especial é entendida como 

um direito, ou seja, algo que está assegurado pela lei. O termo direito significa, de 

acordo com Ferreira (2004, p. 320), “prerrogativa que alguém tem de exigir de 

outrem, em seu proveito, a prática ou a abstenção de algum ato”. A educação 

especial é, então, significada como uma prática à qual os interessados têm a 

prerrogativa de exigir em seu favor. Esta significação aponta que o agente da ação 

do direito é o outro. Se o outro for representado pelo aluno, esta concepção pode 

denotar ausência de tomada de iniciativa espontânea por parte do educador. 

Interessante notar que o significado de “prerrogativa”, de acordo do Ferreira (2004, 

p. 651) é “vantagem com que se distingue pessoa ou corporação; privilégio, regalia”. 

Ou seja, o aluno com deficiência tem o privilégio de exigir a ação educativa em seu 

favor.  

Os atributos analisados parecem apontar para um ideário que tem o outro 

como sujeito da ação. Nesta mesma linha pensamento, fazer o caminho inverso, 

atribuindo a responsabilidade a si mesmo, estaria relacionado ao “dever” e este não 

constitui os elementos analisados. 

Surge, também, no terceiro nível, o termo “oportunidade” que, de acordo com  

Ferreira (2004, p. 594), significa “qualidade de ser oportuno”. A definição de 

“oportuno”, por sua vez, é apresentada como algo “que vem a tempo, a propósito; 

apropriado, conveniente” (p. 594). Ao lado do termo “direito”, a ideia da 

“oportunidade” revela uma percepção de algo não existente, que não está 

configurado numa dada realidade ou não está sendo oferecido. Quando o direito é 

compreendido como uma “prerrogativa que alguém tem de exigir...”, este 
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entendimento implica na não existência do objeto a ser exigido e este só se 

concretizará a partir do momento em que o sujeito impor-se, exigindo. Da mesma 

forma, a oportunidade revela o mesmo aspecto quando é conceituada como algo 

“que vem a tempo...”, descortinando um ideário de não existência, porém da 

“conveniência” da educação especial. 

Os termos “desafio” e “dificuldade” surgem entre os elementos do terceiro 

nível. O termo “desafio”, de acordo com Ferreira (2004, p. 295), significa “incitação à 

disputa, à luta; provocação”. Este termo, entre os elementos intermediários, pode 

estar indicando a ideia de mobilização e provocação, criando movimento. Este termo 

infere também, a existência de uma provável estagnação, pois a incitação se dirige a 

alguém que não iniciou a ação, ou seja, que está estagnado, parado. 

O termo “dificuldade” remete a algo de difícil solução, com o qual é difícil lidar 

e esta percepção surge constituindo outra atribuição à educação especial. Este 

termo reflete um ideário de limitação e de incapacidade diante da educação 

especial.  

Entre os elementos do quarto nível surgem os termos “necessidade” e 

“importante”. Os elementos periféricos constituem-se como aqueles conteúdos que 

sofrem mais diretamente a influência do contexto, de forma que a concepção da 

educação especial como necessária e importante parece refletir um discurso do 

senso comum com o objetivo de atender uma demanda social.  

Resumindo, os dados apontaram para uma visão homogeneizante, que 

concebe o diferente a partir da lógica da existência de uma unicidade, igualdade, 

homogeneidade. Surge, também, a visão que coloca o outro como agente da ação, 

denotando falta de iniciativa espontânea diante da educação especial. Esta, por sua, 

vez parece abarcar um ideário conflituoso entre a não existência e emergência, entre 

mobilização e estagnação. Outro ideário que surge na análise é o da limitação e da 

incapacitação, expresso a partir da dificuldade diante da educação especial. No 

entanto, surge, também, a ideia da educação especial como algo importante e 

necessário, parecendo expressar um discurso produzido no senso comum. 

COMO 

A análise das categorias C, D e E permite entender o “COMO” da educação 

especial a partir da compreensão dos sentimentos e atitudes relacionados ao saber. 
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Os dados mostram que a ação em relação à educação especial parece apoiada em 

três dimensões: atitudes (categoria C), prática (categoria D) e aspectos relativos ao 

saber docente (categoria E). 

A categoria C, relacionada às atitudes para com a educação especial, está 

constituída pelos termos “amor” e “respeito” (primeiro nível); “apoio”, “dedicação” e 

“paciência” (segundo e terceiro níveis); e “aceitação”, “compromisso” e 

“solidariedade” (quarto nível). 

Os elementos centrais “amor” e “respeito”, localizados no primeiro nível, 

indicam os sentimentos e atitudes mais estáveis relacionados à educação especial. 

Ferreira (2004, p. 118) conceitua “amor” como um “sentimento que predispõe 

alguém a desejar o bem de outrem; sentimento de dedicação absoluta de um ser a 

outro, ou a uma causa”. Já o termo respeito é conceituado como “receio, temor, 

medo” (p.702). 

A análise do significado destes elementos aponta para uma contradição 

relacionada ao movimento gerado com relação à educação especial. Enquanto o 

elemento “amor” parece mover em direção ao outro, desencadeando uma atitude 

positiva, o significado do elemento “respeito” apresenta um movimento contrário, 

uma vez que medo, temor e receio são sentimentos que podem gerar uma atitude 

negativa e, consequentemente, o recuo da ação.  

Entre os elementos intermediários (segundo e terceiro níveis), o termo “apoio” 

é significado por Ferreira (2004, p. 131) como “tudo que serve de sustentáculo ou 

suporte; auxílio, socorro”. O termo “dedicação” é significado como “ato de oferecer-

se com afeto; pôr-se a serviço” (p.288) e “paciência” é tida como “qualidade de quem 

sabe esperar; virtude que consiste em suportar dores, infortúnios, etc., com 

resignação” (p. 601). 

Mais uma vez a análise permite a percepção do movimento contraditório nas 

significações dos termos. Enquanto “apoio” e “dedicação” são atitudes geradoras de 

movimento, a “paciência” tem como principal característica a resignação, que gera a 

renúncia diante das situações de infortúnio.  

A análise dos elementos periféricos (quarto nível) aponta para termos como 

“aceitação”, “compromisso” e “solidariedade”. De acordo com Ferreira (2004, p. 87) 

“aceitação” significa “consentimento em receber; concordância com, conformidade 
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com; chamar a si; atribui-se; ter como bom ou certo; admitir, tolerar”. O termo 

“compromisso”, para o mesmo autor, significa “obrigação mais ou menos solene” (p. 

251) e “solidariedade” é conceituada como “laço ou vínculo recíproco de pessoas ou 

coisas independentes; apoio a causa, princípio, etc., de outrem; sentido moral que 

vincula o indivíduo à vida, aos interesses dum grupo social, duma nação ou da 

humanidade” (p. 747).  

Pode-se perceber que as atitudes com relação à educação especial parecem 

revelar conformidade diante de uma imposição relacionada à educação especial, ao 

mesmo tempo em que o termo “solidariedade” parece expressar, em seu conceito, a 

ideia da reciprocidade, indicando uma relação de troca e de vínculo com uma causa. 

Uma análise geral dos termos evocados na categoria C parece revelar várias 

contradições através de termos que indicam atitudes que ora geram movimento e 

ação em direção à educação especial, ora geram um movimento contrário a esta. 

Outra dimensão, composta pela categoria D, diz respeito à prática. É 

importante notar que, no que diz respeito à prática da educação especial e aos 

recursos para tal, apenas um termo surgiu como elemento periférico (quarto nível) -   

indicando proximidade com o contexto - trata-se do termo “material”, que remete aos 

recursos necessários para o desenvolvimento da prática na educação especial, 

como equipamentos próprios para a educação de crianças com deficiência. Ainda 

assim, esta análise se torna uma inferência, já que esta categoria é constituída por 

um único elemento. 

Com relação à categoria D, ou seja, aos aspectos relativos ao saber docente, 

os termos evocados foram “profissional” (quarto nível) e “capacitação” e 

“especialização” (primeiro nível). 

Os termos “capacitação” e “especialização”, que constituem a centralidade da 

significação parecem indicar a percepção da incapacidade diante da educação 

especial e assim é gerada a ideia de que tornar-se capaz é a forma de efetivá-la. 

Assim, a especialização, compreendida como a busca de um conhecimento à parte 

da formação pedagógica, traz implícita a ideia de que é necessário um 

conhecimento especial, diferenciado para lidar com pessoas especiais. 

A dimensão “COMO”, analisada até aqui, revela uma série de contradições 

entre os elementos apresentados. Tais contradições surgem tanto entre os 
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elementos centrais, como intermediários e periféricos. Outro aspecto fundamental é 

o enfoque apresentado sobre a responsabilidade do professor, através de suas 

atitudes e conhecimento, para a efetivação da educação especial, em detrimento da 

estrutura material e pessoal oferecida para o desenvolvimento de sua atividade. 

PARA QUE   

O “PARA QUE” da educação especial traz indícios sobre como está 

constituído, no ideário, os objetivos desta modalidade de ensino. Esta dimensão 

surge representada por duas categorias: a categoria F, que compreende os 

aspectos relativos ao saber do aluno e a categoria G, que compreende os objetivos 

da educação especial. 

Na categoria F, os termos que aparecem como elementos intermediários 

(segundo e terceiro níveis) são “aprendizagem”, “capacidade”, “educação” e 

“conhecimento”. Estes elementos, ao constituir a categoria dos objetivos da 

educação especial em relação aos alunos, denotam o enfoque sobre o 

desenvolvimento cognitivo destes. 

Vale ressaltar que os aspectos relativos ao saber docente (categoria E) 

aparecem como elementos centrais (primeiro nível), enquanto os aspectos relativos 

ao saber discente (categoria F) apresentam elementos localizados nos segundo e 

terceiro níveis, indicando uma compreensão regida por uma lógica que se configura 

em torno do conhecimento do educador e não sobre o conhecimento do aluno. 

A categoria F traz os objetivos da educação especial a partir dos termos 

“igualdade” (terceiro nível) e “inclusão” (primeiro nível).  

A ideia da igualdade corrobora a discussão já realizada acerca do ideário de 

educação especial apoiada em uma concepção de que incluir é tornar os diferentes 

iguais, indicando, assim, a lógica da homogeneização. 

A análise do “PARA QUE” da educação especial indica que, apesar de haver 

a consideração sobre o desenvolvimento cognitivo do aluno, o centro da significação 

parece estar configurado pelo saber do professor e não do aluno. Outro aspecto que 

surge da análise diz respeito à lógica homogeneizante da educação.   
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III.2.2 Necessidades educacionais especiais (NEE) 

 

As palavras evocadas a partir de “Necessidades Educacionais Especiais” 

(NEE) foram organizadas no quadro abaixo (Figura 23), de forma que os elementos 

mais evocados e de maneira mais imediata estão concentrados no primeiro nível e 

constituem a centralidade do saber. Os termos apresentados foram: “ajuda”, 

“atenção”, “capacitação” e “deficiência”. Os elementos intermediários, localizados no 

segundo e terceiro níveis, estão constituídos pelos termos “adaptação”, “amor”, 

“dedicação”, “inclusão”, “aluno”, “aprendizagem”, “conhecimento”, “dificuldade”, 

“diversidade”, “necessidade”, “especial”, “educação”, “respeito”, “recurso-didático”. 

Os elementos “aceitação”, “direito” e “especialização” estão localizados no quarto 

nível e constituem os elementos periféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Organização estrutural dos elementos evocados a partir do termo Necessidades      
Educacionais Especiais 

Aceitação (5 – 3,0)                                                  Direito (6 – 2,6) 
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Deficiência (14 – 2,4) 
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Os termos evocados na figura 23 foram categorizados segundo o seu 

significado (tabela 03), de acordo com a indicação a seguir: 

Categoria A – Objeto da NEE 

Categoria B – Atributos da NEE 

Categoria C – Sentimentos e atitudes em relação à NEE 

Categoria D – Instrumento para a NEE 

Categoria E – Aspectos relativos ao saber docente 

Categoria F – Aspectos relativos ao saber discente 

Categoria G – Objetivos da NEE 

É possível perceber que a organização por categorias dos elementos 

evocados apontou semelhanças em relação à análise dos dados evocados a partir 

do termo “educação especial”. 

A explicação pode estar relacionada ao fato de que o termo “necessidades 

educacionais especiais” é geralmente entendido como uma qualidade do aluno da 

educação especial. Esta ideia pode ser percebida quando Veltrone et.al. (2009, 

p.12) afirma que “as escolas brasileiras devem aceitar e divulgar a matrícula para o 

aluno com deficiência, o que o caracteriza como aluno com necessidades 

educacionais especiais”. Esta indicação traz a compreensão de que o aluno com 

NEE é compreendido como o aluno com deficiência. 

Levando em consideração a semelhança entre os dados obtidos a partir dos 

termos “educação especial” e “NEE”, todos os dados serão aqui apresentados, no 

entanto, serão apontados e discutidos somente os aspectos emergentes na presente 

configuração. 

QUEM 

A categoria A apresenta informações sobre o sujeito do conhecimento, ou o 

“QUEM” a partir dos termos “alunos” e “especial” que aparecem no segundo e 

terceiro níveis (intermediários) e o termo “deficiência”, localizado no primeiro nível 

(central). 

A construção do conhecimento sobre NEE traz para o centro do saber a 

“deficiência”, de forma que o termo “aluno” surge como elemento intermediário. Este 
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dado pode indicar uma supervalorização dos aspectos constitutivos do ser em 

detrimento do “ser”. Este ideário pode refletir na relação estabelecida em sala de 

aula, uma vez que a deficiência passa a ser o foco do processo ao invés do aluno. 

Estes dados parecem indicar, também, uma adjetivação do termo NEE que 

passa a qualificar o aluno. Assim, o aluno com NEE passa a ser aquele com 

deficiência. Ainscow (2009) afirma que esta é uma suposição comum, nas escolares 

regulares, no entanto questiona a eficácia desta forma de abordar o aluno, 

argumentando que, “ ao tentar aumentar a participação dos estudantes, a educação 

enfoca a parte da deficiência ou das necessidades educacionais especiais desses 

estudantes e ignora todas as outra formas em que a participação de qualquer 

estudante pode ser impedida ou melhorada”.  

Tal ideia pode trazer como consequência à atuação do professor, o 

desenvolvimento da ação inclusiva de modo limitado a algumas crianças quando, na 

verdade, o fundamento da educação inclusiva está em incluir todas as crianças no 

processo educacional e, muitas vezes, existem crianças sem deficiências e que, 

devido a outros fatores (econômico, social) estão excluídas deste processo. 

O QUE 

A construção do significado do termo “NEE” passa também pela compreensão 

das características atribuídas pelos professores a este termo. A categoria B 

apresenta os termos “dificuldade”, “diversidade” e “necessidade” nos segundo e 

terceiro níveis (elementos intermediários) e “direito”, no quarto nível (elemento 

periférico). 

Aqui também pode ser percebido que não existem elementos centrais na 

constituição desta categoria, assim com na “educação especial”. 

Surge, porém, o termo “diversidade” como um conceito relativo às NEE. Tal 

conceito pode ser definido como “multiplicidade de coisas diversas; existência de 

seres ou entidades não idênticos, ou dessemelhantes” (FERREIRA, 2004, p. 325).  

A análise comparativa entre as evocações dos termos NEE e educação 

especial permite perceber que o conceito de “igualdade” foi atribuído somente à 

educação especial.  
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Organização dos elementos evocados a partir do termo necessidades educacionais 

especiais (NEE) 

A Aluno 
Especial 
Deficiência  

 
Sujeito com NEE 

 
QUEM 

 
B 

Direito 
Dificuldade  
Diversidade 
Necessidade  

 
Atributos das NEE 

 
O QUE 

 
 

C 

Aceitação 
Respeito 
Amor 
Dedicação 
Ajuda 
Atenção 

 
 

Sentimentos e Atitude 
diante da NEE 

 
 
 
 

COMO 

 
D 

Especialização 
Capacitação 

Aspectos do saber 
docente diante das NEE 

E Recurso-didático Prática diante das NEE 

 
F 

Aprendizagem 
Conhecimento 
Educação  
Adaptação 

 
Aspectos do saber 
discente 

 
 

PARA QUE 

G Inclusão Objetivos para com a NEE 

Vermelho – primeiro quadrante 
Verde – segundo e terceiro quadrantes 
Azul – quarto quadrante 
Tabela 3 - Organização dos elementos evocados a partir do termo necessidades educacionais especiais (NEE) 

 

 

Este aspecto conceitual aponta para a contradição dos termos “igualdade” e 

“diversidade”, já que enquanto “igualdade” traz a ideia de que todos são iguais, o 

termo “diversidade” aponta o contrário, as diferenças e sua valorização.   

COMO 

O “COMO” deste conhecimento se organiza da mesma forma que a educação 

especial, sugerindo aspectos como: sentimentos e atitudes (categoria C), aspectos 

relacionados ao saber docente (categoria D) e prática diante das necessidades 

educacionais especiais (categoria E). 

Na categoria C, que expressa os sentimentos e as atitudes com relação à 

NEE, foram evocados os termos “ajuda” e “atenção”, constituindo os elementos 

centrais (primeiro nível), seguidos por “dedicação”, “amor” e “respeito” formando os 
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elementos intermediários (segundo e terceiro níveis) e “aceitação”, como elemento 

periférico (quarto nível). 

A dimensão que trata dos sentimentos e atitudes em relação às NEE 

(categoria C) está constituída pelos termos “atenção” e “ajuda” na centralidade do 

saber, o que mostra os aspectos que influenciam a forma de pensar a prática diante 

da NEE: estar atento e ajudar.  

O significado do termo “atenção”, segundo Ferreira (2004, p. 149) é 

“aplicação cuidadosa da mente a alguma coisa”. Na prática educativa a ideia de que 

alunos com NEE necessitam de atenção, pode estar indicando uma prática 

segregadora, uma vez que todos os alunos em uma sala de aula necessitam de 

atenção e de ajuda. Este ideário pode ser um indício do desenvolvimento de um 

trabalho cujo foco em sala de aula, passa a ser o aluno com deficiência, em 

detrimento do grupo de alunos. 

No entanto os dois termos “atenção” e “ajuda” indicam movimento, ação. O 

primeiro termo indica o movimento no plano psicológico e o segundo termo, “ajuda”, 

está relacionado com “dar auxílio, assistência, socorro” (FERREIRA, 2004, p. 105) 

remetendo ao plano físico.  

O aspecto relacionado ao saber docente (categoria D)  apresenta os termos 

“capacitação” como elemento central (primeiro quadrante) e “especialização” como 

elemento periférico (quarto quadrante). A prática diante das NEE (categoria E) é 

representada pelo termo “recurso didático” que se constitui como um elemento 

intermediário (terceiro quadrante).  

Estes dados corroboram o que foi discutido na educação especial, indicando 

a centralidade do “não saber” em detrimento do suporte estrutural oferecido para o 

trabalho do educador. 

PARA QUE 

Os aspectos relacionados ao “PARA QUE”, ou seja, os objetivos com relação 

às NEE são representados pela categoria F, que traz informações sobre aspectos do 

saber discente e é compreendido pelos termos “aprendizagem”, “conhecimento”, 

“educação” e “adaptação” e pela categoria G, que representa os objetivos para com 

a NEE e é representado pelo termo “inclusão”. 
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Os aspectos que emergiram nesta dimensão do conhecimento também 

apresentam semelhanças com os aspectos discutidos na educação especial. No 

entanto, o termo “adaptação” emerge relacionado ao saber discente e merece ser 

discutido, uma vez que seu significado, de acordo com Ferreira (2004, p. 93), é 

“processo que permite a um ser vivo tornar-se mais apto a sobreviver no ambiente 

em que vive”.  

No conceito de “adaptação” está implícita a ideia de que o movimento para 

pertencer, para fazer parte do grupo está a cargo do outro, do aluno e não da escola 

ou do educador. O aluno com deficiência deverá adaptar-se, ou seja, tornar-se mais 

apto a sobreviver ou conviver no ambiente em que vive ou sobrevive. Este conceito 

se encaixa perfeitamente numa concepção histórica de deficiência em que a 

sobrevivência e o lugar do indivíduo com deficiência são determinados pelos valores 

sociais da época. No contexto escolar, esta concepção indica que,  a participação do 

aluno com NEE no grupo de alunos passa pelo crivo deste e o principal critério é que 

o indivíduo com deficiência tenha desenvolvido características aceitas pelo grupo, ou 

melhor, tenha se adaptado.    Assim, atribui-se a responsabilidade do movimento de 

pertencer ao aluno, de forma que a escola ou o educador permanecem em uma 

atitude de expectação.   

 

 

III.2.3 Educação Especial 

 

A organização dos elementos evocados a partir do termo educação inclusiva 

foi realizada conforme a estruturação de seus elementos (Figura 24). Assim, a 

centralidade (primeiro quadrante) está organizada a partir dos termos “aluno”, 

“inclusão”, “oportunidade” e “respeito”. Os elementos intermediários (segundo e 

terceiro quadrantes) são “igualdade”, “amor”, “diversidade”, “aceitação”, 

“acolhimento”, “deficiência”, “dificuldade”, “medo”, “direito”, “socialização” e 

“necessidade”. Os termos “aprendizagem”, “conhecimento”, “preconceito”, 

“insegurança” e “dedicação” constituem os elementos periféricos (quarto quadrante). 
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Figura 24 - Elementos evocados a partir do termo Educação Inclusiva 

    Figura 24 – Organização estrutural dos elementos evocados a partir do termo Educação Inclusiva 

 

 

Estes termos também foram categorizados segundo seu significado, sua 

função e posição na estrutura do conhecimento e apresentados na tabela 04. 

Segundo o significado, os termos forma categorizados conforme a 

especificação a seguir: 

Categoria A – Sujeito da educação inclusiva 

Categoria B – Significado da educação inclusiva 

Categoria C – Sentimentos e atitudes com relação à educação inclusiva 

Categoria D – Aspectos do saber discente 

Categoria E – Objetivos da educação inclusiva 

A análise comparativa desta estruturação com a dos termos anteriores 

(Educação especial e NEE) aponta para o não surgimento, nesta configuração, da 

categoria que remete ao saber docente. 

De acordo com a função do conhecimento, as categorias foram organizadas 

em “QUEM”, “O QUE”, “COMO” e “PARA QUE”. 
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Respeito (28 – 2,4) 



 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

81 

 

Foi, ainda, utilizado o recurso de cores para diferenciar os termos segundo 

sua localização na estrutura do conhecimento, de forma que os elementos 

vermelhos têm sua localização no primeiro nível (quadrante central), os elementos 

verdes estão localizados nos segundos e terceiros quadrantes (intermediários) e os 

elementos azuis localizam-se o quarto quadrante (periférico). 

QUEM 

Com relação ao sujeito da educação inclusiva, ou o “QUEM”, surge o termo 

“aluno” formando a centralidade do conhecimento (primeiro quadrante) e o termo 

“deficiência” aparece como elemento intermediário (terceiro quadrante). 

A educação inclusiva se desenvolveu no Brasil, principalmente a partir da 

educação especial, de forma que são dois conceitos cujas compreensões dos 

professores parecem caminhar juntas. 

O sujeito da educação inclusiva aparece novamente com o “aluno”, seguido 

pelo termo “deficiência”. A análise deste aspecto aponta que a educação inclusiva 

parece estar sendo pensada de maneira restrita, voltada para uma única parcela da 

população, ou seja, os alunos com deficiência.  

Os atributos da educação inclusiva (categoria A) são expressos, em sua 

centralidade (primeiro nível) através do termo “oportunidade”. Formando os 

elementos intermediários (segundo e terceiro níveis) são evocados os termos 

“dificuldade”, “direito”, “necessidade” e “diversidade”. 

Cada um dos elementos apresentados na categoria B foi discutido também 

em “educação especial”. No entanto, cabe aqui, um olhar sobre os diversos 

movimentos e agentes que compõem a educação inclusiva. 

O termo “oportunidade” traz implícito, como já discutido, o movimento do 

objeto, já que seu significado é o de algo que vem a tempo, ou seja, expressa o 

movimento da educação inclusiva. Numa periferia próxima (terceiro quadrante) 

aparece o termo “dificuldade”, numa indicação do movimento do professor, 

movimento este que denota pouca energia empregada na consecução da educação 

inclusiva. O movimento do aluno surge expresso no termo “direito” e os termos 

“necessidade” e “diversidade” expressam a força da sociedade, através de uma 

demanda contextual.  
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Organização dos elementos evocados a partir do termo educação inclusiva 

A Deficiência  
Aluno  

Sujeito da educação 
inclusiva 

 
QUEM 

 
 

B 

Dificuldade 
Direito 
Necessidade 
Diversidade 
Oportunidade 

 
Atributos da educação 
inclusiva 

 
O QUE 

 
 
 

C 

Preconceito 
Insegurança 
Dedicação 
Aceitação 
Acolhimento 
Medo 
Amor 
Respeito 

 
 
Atitudes e 

sentimentos com 
relação à educação 
inclusiva 

 
 
 

COMO 

D Aprendizagem 
Conhecimento 

Aspectos do 
saber discente 

 
 

PARA QUE  
E 

Socialização 
Igualdade 
Inclusão  

Objetivos da 
educação inclusiva 

Vermelho – primeiro quadrante 
Verde – segundo e terceiro quadrantes 
Azul – quarto quadrante 
Tabela 4 - Organização dos elementos evocados a partir do termo educação inclusiva 

 

 

A análise destas relações a partir do movimento empregado por todos os 

agentes coloca o professor em desvantagem, por ser aquele que emprega o 

movimento que produz menor energia. O resultado deste embate de forças implica 

na não integração do educador no processo de inclusão, de forma que ele passa a 

operar fora do processo. Assim, a exclusão do aluno pode estar diretamente 

relacionada à não inclusão do educador no processo de educação inclusiva. 

A dimensão que trata das atitudes e sentimentos (categoria C) traz termos 

como “preconceito”, “insegurança” e “dedicação” entre os elementos periféricos 

(quarto quadrante). Os termos “aceitação”, “acolhimento”, “medo” e “amor” entre os 

elementos intermediários (segundo e terceiro quadrante) e “respeito” como elemento 

central (primeiro quadrante). 
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Os elementos que estão localizados no quarto quadrante apontam para a 

existência de contradição. O termo “preconceito” é conceituado por Ferreira (2004) 

como “ideia preconcebida; suspeito, intolerância, aversão a outras raças, credos, 

religiões, etc.” (p. 648) enquanto “dedicação”, conforme discutido anteriormente, é 

compreendida pelo mesmo autor como o “ato de oferecer-se com afeto; pôr-se a 

serviço” (p.288). 

Os sentidos das palavras apresentam a contradição nas ações empreendidas 

na direção da educação inclusiva. Ao mesmo tempo em que existe o movimento que 

gera a ação, através do oferecimento de afeto, do ato de colocar-se a serviço, ou 

seja, da dedicação, há o movimento contrário, que cria a repulsa do movimento, uma 

vez que o preconceito é conceituado com outros termos que geram movimento 

contrário à ação favorável, como a intolerância e a aversão.  

O termo insegurança parece refletir um sentimento diante da educação 

inclusiva. A compreensão deste termo pode ampliar a compreensão da ação do 

educador. Ferreira (2004, p.481) conceitua “insegurança” como “falta de segurança. 

Esta conceituação apresenta o termo “falta”, numa clara alusão à ausência de algo, 

indicando a percepção de incompletude que parece reger o ideário do educador,  

influenciando sua prática. Porém falta algo, que no contexto apresentado, é a 

“segurança”. Este termo é conceituado por Ferreira (2004) como “ato ou efeito de 

segurar(-se); convicção, certeza; confiança um si mesmo”. 

Assim, a hipótese de insegurança pode indicar a ausência do ato de segurar-

se; falta de convicção, de certeza e falta de confiança em si mesmo. Este termo traz 

implícito dados sobre a relação do educador consigo mesmo, enquanto a dedicação 

e o preconceito trazem a contradição do movimento em relação ao outro, ao aluno. A 

falta de segurança apresenta o movimento do educador em relação a si mesmo e é 

mais um aspecto que é gerado no sentido contrário à ação.   

Os elementos intermediários (segundo e terceiro níveis) da categoria C são 

expressos pelos termos “aceitação”, “acolhimento”, “medo” e “amor”. Surgem, então, 

como elementos intermediários dois termos que expressam atitudes (aceitação e 

acolhimento) e dois termos que expressam sentimentos (medo e amor).  

O termo “aceitação”, já discutido em outro momento, expressa o 

consentimento em receber, concordância, conformidade, enquanto acolhimento tem 
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o significado de “recepção; atenção, consideração” (FERREIRA, 2004, p. 90). 

Apesar de significados próximos, estes termos parecem indicar, em sua 

conceituação, o estabelecimento de relações. A aceitação parece estar 

condicionada à disponibilidade afetiva e esta é influenciada pelos conceitos e 

valores compartilhados no grupo social. Assim o termo aceitação implica que o 

objeto não está de acordo com os conceitos e valores do grupo, de forma que estes 

deverão ser revistos para que o objeto seja aceito e o ato do acolhimento, que 

implica em um movimento favorável ao objeto, sejam efetivado. 

Os sentimentos que emergem entre os elementos intermediários (amor e 

medo) expressam, reiteradamente, a contradição da expressão afetiva. O 

sentimento de amor gera atitudes favoráveis, indicando o movimento em relação à 

educação inclusiva. Já o medo é a expressão de um sentimento que gera atitudes 

negativas, como a busca do distanciamento, o afastamento da situação geradora de 

medo. Como tal distanciamento, na prática, não é permitido, uma vez que o 

educador necessita dar continuidade à sua função educativa, surge na centralidade 

o termo “respeito”, que parece emergir como uma atitude aceita socialmente que 

expressa, no entanto, uma atitude de receio e do medo diante da inclusão.   

PARA QUE 

Os aspectos relacionados ao “PARA QUE” da educação inclusiva surgem, 

assim como nos termos analisados anteriormente, a partir de duas categorias, que 

são os aspetos do saber discente (categoria D) e objetivos da educação inclusiva 

(categoria E), de forma que a constituição dos elementos também não denota 

grandes mudanças, a não ser pelo termo “socialização” que aparece na categoria E, 

como elemento intermediário (terceiro quadrante), ao lado do conceito de “inclusão”, 

que emerge como elemento central (primeiro quadrante). 

Esta configuração do conhecimento parece apontar para o conflito dos termos 

apresentados, uma vez que a socialização expressa o convívio em comum, 

apontando para uma restrição do objetivo da educação inclusiva, já que a inclusão 

visa, não somente o convívio no mesmo espaço físico entre todos os alunos, mas 

também, o acesso irrestrito a todas as vantagens que a educação pode oferecer.   

Outros dois termos que aparecem, denotando significados controversos, nas 

significações dos professores, são “igualdade” e “diversidade”. Tais termos parecem 
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se confundir na compreensão do que seja a educação inclusiva, assim como em sua 

prática. Incluir é tornar todos iguais ou tratar cada um segundo suas 

especificidades? Esta questão parece permear o ideário do educador sobre 

educação inclusiva. 

A questão da igualdade/diferença foi discutida por Mantoan (2006) e a autora 

coloca que “a inclusão propõe a desigualdade de tratamento como forma de restituir 

uma igualdade que foi rompida por formas segregadoras de ensino especial e 

regular” (p. 16). 

Somos todos diferentes, a diversidade faz parte da constituição do ser 

humano. No entanto existem diferenças que não são toleradas socialmente e, por 

isso mesmo, se tornam alvo de discriminação. Segundo Mantoan (2006) para se 

instaurar uma condição de igualdade nas escolas faz-se necessário considerar tanto 

as diferenças naturais, quanto as diferenças sociais e apenas esta última pode ser 

eliminada, a partir de uma revisão dos valores e conceitos que levam à segregação. 

 

 

 

III.3 Análise das significações da educação inclusiva a partir dos 

dados coletados através do questionário  

 

Os conteúdos evocados a partir do questionário de frases incompletas foram 

analisados através da técnica de análise de conteúdos proposta por Bardin (1977), 

de forma que o conteúdo de cada uma das frases foi organizado em categorias, de 

acordo com sua significação. 

As frases foram, inicialmente, organizadas por subcategorias e estas, por sua 

vez, em categorias. A partir das categorias construídas, buscou-se apreender os 

elementos constitutivos do saber a partir dos elementos QUEM, O QUE, COMO, 

POR QUE, PARA QUE daquele conhecimento.   

Para fins de análise do material apresentado, foi utilizado como critério de 

corte que, cada subcategoria deveria conter, pelo menos, cinco elementos para 

compor as tabelas. 
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As análises foram realizadas para cada um dos itens abaixo:: 

 

1. Significado de ser professor 

2. O ideal de aluno 

3. Significados da inclusão 

4. Sentimentos sobre a inclusão 

5. Expectativas sobre a inclusão 

6. Práticas da inclusão 

7. Atributos da exclusão 

8. Motivos da exclusão 

9. Aspectos para efetivação da inclusão 

10. Motivos da não aceitação da inclusão 

 

 

III.3.1 Significado de ser professor 

 

Compreender os significados que os participantes da pesquisa atribuem a ser 

professor é fundamental para entender também a sua prática e concepções diante 

da educação inclusiva. 

A análise dos conteúdos da primeira frase eliciadora “Ser professor 

significa...” aponta que a compreensão do professor sobre o significado de seu papel 

pode estar relacionada a quatro aspectos, expressos em categorias:  

Categoria A - Aspectos relacionados ao outro 

Categoria B – Aspectos relacionados à prática 

Categoria C – Aspectos afetivos  

Categoria D – Aspectos relacionados a si mesmo 

Estas categorias foram organizadas, na tabela 5, a partir dos dados referentes 

ao “QUEM”, que estaria relacionado à categoria A, o “COMO” que estaria 

relacionado às categorias B e C e o “O QUE” na categoria D. 

O “QUEM” (categoria A) emerge no “outro” a partir das subcategorias “ser 

professor é ajudar o outro” e “ser professor é formar alguém”, indicando que a ação 

do professor está voltada para alguém que está fora. 
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A noção de como o outro se constitui para o sujeito balizará suas ações em 

relação a este. Baptista (2006, p. 22-23) discute a função do outro, dizendo que 

existe uma ideia construída historicamente e automatizada de que o „outro é 

diferente de mim‟, o que apoia a tendência de atualização da cisão ente o normal e o 

anormal, desta forma, “o outro é mantido no espaço que congrega o perigo e a 

concentração de todos os males”, legitimando, assim, a ação excludente. 

 

 

  

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

 

QUEM 

A - Aspectos relacionados ao outro Ser professor é ajudar o outro (7) 

Ser professor é formar alguém (6) 

 

 

 

COMO 

 

B - Aspectos relacionados à prática 

Ser professor é aprender (13) 

Ser professor é ensinar (11) 

Ser professor é transmitir conhecimentos (6) 

Ser professor é ajudar o outro (7) 

Ser professor é formar alguém (6) 

 

C - Aspectos afetivos 

Ser professor é amar o que se faz (10) 

Ser professor é se dedicar (10) 

Ser professor é se doar (6) 

Ser professor é gostar muito do seu aluno (5) 

 

O QUE 

D – Aspectos relacionados a si 

mesmo 

Ser professor é uma realização (9) 

Ser professor é ser especial (7) 

Tabela 5 - Categorização dos dados da frase "Ser professor significa..." 

 

 

As duas subcategorias que informam sobre o QUEM do conhecimento 

também trazem conteúdos que ajudam a construir a ideia do COMO, já que remetem 

à forma de relação com o outro. Assim, estas subcategorias se repetem também na 

categoria B. 

O COMO parece ser expresso a partir das categorias B e C, que informam, 

respectivamente, sobre os “aspectos relacionados à prática” e sobre os “aspectos 

afetivos”. 

A categoria B é formada por conceitos que remetem à concepção da prática 

pedagógica por parte do grupo pesquisado. Estes termos são: “ser professor é 
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aprender”, “ser professor é ensinar”, “ser professor é transmitir conhecimento”, “ser 

professor é ajudar o outro” e “ser professor é formar alguém”. 

A compreensão da prática educativa a partir do conceito de “aprender” 

expressa a ideia da necessidade de busca constante do conhecimento. Este aspecto 

pode ser percebido na frase de um professor: 

 

Ser professor significa “saber que não sabe tudo e que pode aprender com 

seus alunos e ser capaz de intervir nas dificuldades deles” 

 

 Já o termo “ensinar” expressa a concepção de que o saber também é dirigido 

ao outro, ou seja, ao aluno.  

As subcategorias que constituem a categoria B apresentam, também, a ideia 

de prática pedagógica embasada na transmissão conhecimentos, formação e ajuda, 

traduzindo a concepção de uma prática unidirecional, que resulta do movimento da 

ação do educador sobre o aluno. Essa lógica coloca o educador como principal 

agente do processo educacional, de forma que o papel do aluno, neste contexto, é o 

de expectador do processo. Tal concepção aponta, também, para uma maior 

atividade do educador em detrimento da atividade do aluno, sugerindo uma 

concepção da aprendizagem como um processo passivo e que está centrado em 

uma lógica de recepção de conteúdos, tornando o aluno um mero depositário 

destes.  

Segundo Mantoan (2008) no meio educacional ainda vigora uma visão 

conservadora que concebe a qualidade do ensino a partir da primazia e 

supervalorização do conteúdo acadêmico, centrando a questão da aprendizagem no 

racional e no aspecto cognitivo do aluno.  

A visão do papel do educador como foco principal do processo ensino-

aprendizagem contradiz a percepção observada quando, em alguns conteúdos 

expressos pelos participantes da pesquisa, o aluno é apontado como principal 

responsável pela sua aprendizagem, indicando certa contradição na concepção que 

remete ao ser professor e à sua prática, o que pode ser percebido na frase de um 

professor: 
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Ser professor significa “ser educador, pois na sociedade atual é necessário que 
eduquemos o aluno como um todo, formando cidadãos conscientes e não apenas 
transmitir conhecimentos” 

 

A frase procura expressar a visão de que formar um cidadão consciente 

implica no desenvolvimento de uma atitude crítica por parte deste aluno e esta 

criticidade exige a possibilidade de pensar, questionar, desconstruir e reconstruir o 

conhecimento. Já a noção de transmissão de conhecimento, denota a ideia de 

passar um conhecimento que está dado, acabado, devendo então, ser passado às 

futuras gerações. 

A análise destes dados parece informar um ideário onde ora o aluno é 

percebido como o centro do processo, ora o professor.  

Os conceitos “ajudar o outro” e “formar alguém” podem expressar a visão do 

outro neste processo, indicando que o sujeito do conhecimento apresenta-se 

disforme ou sem forma, e o processo educacional tem como função dar forma ao 

aluno.  

A ideia da forma também traz implícita a limitação do desenvolvimento do 

sujeito do conhecimento, já que toda forma é delimitada e limitada por critérios os 

mais variados. Ferreira (1995 apud AMARAL, 1997, p. 24) conceitua inclusão como 

“processo da técnica microscópica pelo qual o objeto que vai ser estudado é antes 

envolvido por uma massa facilmente seccionável, que o imobiliza”. Amaral (1997) ao 

discutir esta conceituação, que relaciona a inclusão à formatação, ou seja, à 

adequação a critérios pré-estabelecidos e que gera a paralisação do aluno, faz a 

associação com a imagem do poder absoluto, concluindo que são ideias que 

permeiam toda a questão do preconceito na escola.  

O termo “ajudar” aponta para a necessidade do outro que é percebido como 

incapaz de realizar algo, de forma que a ajuda, apesar de destacar a ação em favor 

da realização, indica também o ideário incapacitante do outro. As frases a seguir 

apresentam esta visão: 

 

Ser professor significa “formar um ser não só intelectual mas moralmente 
também” 
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Ser professor significa “o eixo importantíssimo na educação, que através 
dela posso formar alguém para a vida” 
 
 

Ser professor significa “compreender o que o aluno precisa, respeitá-lo, 

ajudá-lo a “crescer” 

 
 

A categoria C apresenta os aspectos afetivos do “ser professor” a partir das 

subcategorias “ser professor é amar o que se faz”; “ser professor é se dedicar”, “ser 

professor é se doar” e “ser professor é gostar muito do seu aluno”. Numa indicação 

clara de que, segundo o grupo pesquisado, para desenvolver a atividade docente é 

fundamental uma atitude positiva em relação à prática e ao sujeito do ensino, 

conforme indicam as frases a seguir: 

 

Ser professor significa “gostar muito, ser um escolhido de Deus, ser mãe e 
pai, amiga, realização da minha vida” 

 

Ser professor significa “ser pai, mãe, tia, família..., a profissão é dócil, porém 
no momento atual está muito difícil” 

 
 

Ser professor significa “dedicação, amor. Deve gostar muito do que faz para 
superar as dificuldades e enfrentar os tropeços que aparecem no caminho 
sem desistir no meio da caminhada 

 

Todas as subcategorias apresentadas na categoria C parecem expressar o 

ideário de que, no processo educativo, é necessária a disponibilidade afetiva e física 

em relação ao processo educacional e ao sujeito do conhecimento. 

A categoria D aponta para a percepção do grupo pesquisado sobre “ser 

professor” através das subcategorias “ser professor é uma realização” e “ser 

professor é ser especial” podendo indicar uma possível satisfação, que pode ser 

geradora de atitude positiva para com a atividade docente. Ao mesmo tempo, a 

concepção de “ser especial” coloca o professor numa posição diferenciada, às vezes 

quase divina. Este ideário parece ter relação com o nível de dificuldade expresso 

pelo grupo em relação à atividade docente: 
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Ser professor significa “seguir por uma carreira sacerdotal, em que muitas 
vezes os espinhos sobrepõe às rosas” 

 
 

Ser professor significa “uma profissão muito desgastante, mas é um dom” 

 

Ser professor significa “gostar muito, ser um escolhido de Deus, ser mãe e 
pai, amiga, realização da minha vida” 

 
 

Ser professor significa “algo que me completa intelectualmente, me sinto 
feliz em ser professora, só gostaria de ter uma remuneração melhor e 
achei um absurdo ter que fazer prova para aumentar o ordenado” 

 
 
Estes exemplos traduzem, também, a ideia de que é necessário um grande 

investimento afetivo e emocional para desenvolver a atividade docente.  

Todos os conceitos discutidos compõem, assim, os saberes docente. Tardif 

(2004, p. 15 - 16) qualifica o saber docente como plural e temporal. A pluralidade 

dos saberes docente consiste nas várias determinações contextuais a partir das 

quais esse saber é produzido. A temporalidade consiste em que o ato de ensinar 

pode ser aprendido, através do domínio progressivo dos saberes necessários para a 

realização do trabalho docente. Desta forma, o autor coloca o professor, assim como 

a concepção de ensino que embasa a sua prática, no âmbito de um saber 

construído a partir dos ideais de uma dada sociedade. 

 

 

III.3.2 O ideal de aluno 

 

Um fator fundamental para a compreensão do professor sobre a educação 

inclusiva é sua concepção do ser aluno e de como este se constitui enquanto 

aprendiz, pois estas concepções guiarão suas práticas com relação aos sujeitos do 

conhecimento.  

Os conteúdos evocados a partir da frase “O aluno deve ser...” foram 

sistematizados e organizados, formando subcategorias que foram agrupadas em 

três categorias (tabela 6), que são:  
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Categoria A - Prontidão para a aprendizagem  

Categoria B – Ser em formação 

Categoria C – Aspecto afetivo na relação com o aluno 

Estas categorias foram, por sua vez, reagrupadas, de forma a responder 

QUEM (constituído pelas categorias A e B) e COMO (formado pela categoria C) do 

conhecimento. 

Com relação à categoria A, os dados apontam que os educadores 

apresentam uma expectativa de que os alunos se apresentem ativos e interessados 

no processo educacional, assim como demonstrem atitudes como responsabilidade, 

comprometimento, criticidade e dedicação em relação do processo educacional. 

Outros elementos citados dizem respeito ao comportamento educado. Algumas 

frases expressam essa expectativa: 

 

O aluno deve ser “suficiente pensador e crítico, aberto ao processo 
educacional” 

 
O aluno deve ser “criativo, participativo, responsável com sua vida 

escolar” 

 
O aluno deve ser “otimista, buscar vencer barreiras e preconceitos e 
entender seus direitos e deveres” 

 
 

O aluno deve ser “educado, responsável, ter vontade de aprender e 
estudar. Dialogar com os outros” 

 
 

O aluno deve ser “educado para vir à escola e aprender” 

 

Os dados da categoria A apontam que a expectativa dos professores acerca 

dos alunos está organizada de forma a considerar a prontidão destes para a 

aprendizagem. Esta expectativa remete a um ideal de aluno, como sendo alguém 

interessado, motivado e consciente da importância da educação escolar para seu 

desenvolvimento, de forma que não apresentem resistência às práticas propostas 

pelos educadores em sala de aula.  
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 CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

 

 

 

QUEM 

 

 

A - Prontidão para a 

aprendizagem 

Aluno deve ser ativo no processo educacional (26) 

Aluno deve ser interessado (15) 

Aluno deve ser responsável (13) 

Aluno deve ser comprometido e dedicado(12) 

Aluno deve ser educado (10) 

Aluno deve ser questionador e crítico (6) 

B – Ser em formação Aluno deve ser compreendido com um ser em formação (6) 

 

COMO 

C - Aspecto afetivo na relação 

com o aluno 

Aluno deve ser respeitado (6) 

Aluno deve ser tratado com carinho (6) 

Aluno deve ser primordial no processo de ensino-

aprendizagem (5) 

Tabela 6 - Categorização dos dados da frase "O aluno deve ser..." 

 

Rodrigues (2005) afirma que a incompatibilidade entre os valores, ritmos e 

interesses dos alunos com os da escola faz com que estes sejam vistos como 

desmotivados, indisciplinados e como pessoas que não aprendem, gerando rótulos 

e a discriminação desses alunos. Assim, a expectativa elevada e ideal sobre o aluno 

pode influenciar de modo bastante negativo na relação que o educador estabelece 

com o aluno, e o impacto negativo aumenta, quando os alunos são aqueles que 

apresentam algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, já que o próprio 

termo deficiência, de acordo com o Bueno (1996) significa “falta; insuficiência; 

imperfeição”. Tal designação indica que os alunos com deficiência não possuem a 

“prontidão” esperada, que parece reger o ideário do grupo acerca do ser aluno. 

Uma vez que nos dados analisados a educação inclusiva tem sido, 

reiteradamente, relacionada com o aluno com deficiência, este dado pode ser um 

indicativo no sentido de compreender a dificuldade expressa pelo grupo, assim como 

as contradições em relação à educação inclusiva. 

A categoria B apresenta uma ideia que concebe o aluno com alguém em 

processo de formação. Este dado entra em conflito com a ideia apresentada 

anteriormente do aluno ideal e pronto para a aprendizagem. A indicação do aluno 

em formação aponta um ideário de aluno a quem falta forma, cabendo, assim ao 

processo educacional a atribuição desta forma, aspectos já discutidos aqui 

anteriormente. 



 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

94 

 

A categoria C diz respeito ao aspecto afetivo na relação estabelecida com o 

educando, apresentando que “o aluno deve ser respeitado”, “o aluno deve ser 

tratado com carinho”, “aluno deve ser primordial no processo de ensino-

aprendizagem”. 

 Estes dados apontam para uma visão do aluno como foco do processo 

educacional, assim como, para a valorização dos aspectos afetivos para a 

aprendizagem do aluno. 

 

 

III.3.3 Significados da inclusão 

 

Os dados da frase “Incluir é...” foram organizados em um quadro (tabela 7), 

onde são apontadas as subcategorias, as categorias e os elementos do 

conhecimento.  

Os conteúdos foram organizados em três categorias: 

A – Sujeito 

B – Concepções 

C – Atitudes  

A categoria A compõe os elementos que buscam responder ao QUEM do 

conhecimento, a categoria B apresenta informações referentes ao O QUE e a 

categoria C busca responder ao COMO. 

A categoria A aponta, a partir de seus dados, que o sujeito da inclusão é o 

aluno com deficiência e o diferente, apoiando dados anteriores já discutidos.  

A categoria B apresenta as subcategorias “Incluir é integrar e socializar”, 

“Incluir é tornar todos iguais”, “Incluir é acolher” e “Incluir é garantia de direitos”. 

O ato de incluir emerge dos dados, relacionado com os termos integração, 

acolhimento e socialização, parecendo remeter a uma concepção de inclusão que 

enfoca e valoriza o processo de convívio social. 

A questão da inclusão e da integração é bastante controversa, mesmo entre 

os autores da área. Segundo Beyer (2009, p. 73) a educação inclusiva é um 

princípio que visa prever o convívio das diferenças nas salas de aulas, “provocando 
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interações entre as crianças”, mas visa também a busca de uma pedagogia que se 

amplie frente à diversidade dos alunos. 

 

 

  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

QUEM A - Sujeito Deve-se incluir o aluno com deficiência e o diferente (7) 

 

O QUE 

 

B - Concepções 

Incluir é integrar e socializar (25) 

Incluir é tornar todos iguais (12)  

Incluir é acolher (7) 

Incluir é garantia de direitos (5) 

 

COMO 

 

C - Atitudes  

Incluir é aceitar o outro e suas especificidades (19) 

Incluir é respeitar o outro e suas especificidades (13) 

Incluir é dar oportunidades (12) 

Incluir é atender as necessidades dos alunos (6) 

Tabela 7 - Categorização dos dados da frase "Incluir é..." 

 

Abenhaim (2005) salienta que o processo de integração difere da inclusão, 

uma vez que sugere que o aluno a ser integrado tenha que se preparar para estar 

com os outros a partir de critérios já estabelecidos, de forma que o sujeito será 

avaliado, podendo ser ou não aceito no grupo. Já a concepção inclusiva percebe o 

sujeito como alguém dotado de potencialidades, de forma que há um esforço social 

no sentido de ajudá-lo a desenvolver este potencial. 

A compreensão da educação inclusiva por parte do grupo pesquisado pode 

refletir a pluralidade conceitual dos termos em questão.  

A inclusão também é expressa como uma garantia de direitos, aspecto já 

discutido anteriormente. 

A igualdade surge como uma concepção relacionada à inclusão, numa alusão 

ao ato de incluir como tornar os sujeitos iguais. Esta ideia traz, novamente, ao cerne 

da questão concepção de homogeneidade. Para Beyer (2006, p. 73) “a educação 

inclusiva defende a heterogeneidade na classe escolar, como situação provocadora 

de interações entre as crianças com situações pessoas as mais diversas”. 

O COMO do conhecimento está representado pela categoria que representa 

as atitudes em relação à inclusão. Estas categorias são formadas pelas 

subcategorias “incluir é aceitar o outro e suas especificidades”, “incluir é respeitar o 
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outro e suas especificidades”, “incluir é dar oportunidades” e “incluir é atender as 

necessidades dos alunos”. 

 Percebe-se que os termos que denotam as principais ideias relacionadas às 

atitudes surgem reiteradamente e já foram discutidos em outros momentos do 

trabalho, de forma que parece importante ressaltar, aqui, que alguns conceitos que 

remetem às atitudes (categoria C) destoam da concepção de igualdade (categoria 

B). Enquanto na categoria C é enfocado o respeito ao outro e suas especificidades, 

na categoria B o enfoque recai sobre a homogeneidade. Visualiza-se, assim, um 

possível conflito entre os conceitos apresentados. 

 As frases de alguns professores expressam esses aspectos: 

 

 

Incluir é “aceitar a deficiência, não ter preconceito e acreditar que todos 
somos iguais, somente alguns necessitam de atenção especial, e na 
maioria se tem alguma deficiência é muito eficiente em outras áreas. Ex: 
se o aluno é surdo, desenvolve outras áreas com mais habilidades, como a 
visão, percepção” 

 

 

Incluir é “aparar as arestas das diferenças” 

 

 

Incluir é “tratar todos do mesmo modo respeitando as diferenças”  

 

 

Incluir é “tornar o “diferente” igual ao outro sem com isso mascarar a 
necessidade individual” 

 

 

 III.3.4 Sentimentos sobre a inclusão 

 

As significações de um grupo também podem ser compreendidas a partir dos 

sentimentos de seus integrantes, de modo que a pesquisa buscou compreender tais 

sentimentos a partir da questão “Meu sentimento sobre a inclusão...”.  

Os dados foram organizados e estão apresentados na tabela 07.  
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Os conteúdos expressos foram ordenados por subcategorias e estas por 

categorias, como segue: 

 A – Sujeito 

B – Atributos 

C – Sentimentos  

A organização das categorias se deu a partir dos elementos QUEM (categoria 

A), do QUE (categoria B) e do COMO (categoria C). 

 

 

 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

QUEM A - Sujeito  É de falta preparo e conhecimento (13) 

 

O QUE 

 

B – Atributos 

É de que é algo necessário (8) 

É de que é algo difícil (6) 

 

COMO 

 

C - Sentimentos 

É positivo (de apoio e aceitação) (21) 

É de medo (18) 

É de dúvidas com relação à inclusão (6) 

É ambivalente (8) 

Tabela 8 - Categorização dos dados da frase "Meu sentimento sobre a inclusão..." 

 

 

A categoria A, ao indicar os sentimentos sobre a inclusão, traz implícito, 

também, a significação do grupo de professores sobre o sujeito do saber, 

representado aqui pelo professor, de forma que este parece ser compreendido a 

partir do não saber, como alguém a quem falta preparo e conhecimento. 

A categoria B traz impressos os atributos a partir dos quais o grupo significa a 

inclusão e esses são: necessário e difícil. 

A categoria C apresenta a contradição nas subcategorias que expressam os 

sentimentos, de forma que a inclusão é tida como algo que gera sentimento positivo, 

mas gera também o medo e a dúvida. A ambivalência no sentimento do grupo é 

expressa em algumas frases: 

 
 

Meu sentimento sobre a inclusão é “de positivismo, à espera de que todos 
aprendam com a inclusão amar o próximo e ver que nós também somos 
diferentes” 
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Meu sentimento sobre a inclusão “ainda tenho muitas dúvidas em como 
trabalhar a inclusão na prática. Tenho muita vontade de aprender mais, 
colaborar mais” 

 

 

Meu sentimento sobre a inclusão “é de respeito e amor, embora acho um 

pouco difícil trabalhar com inclusão” 

 

 

Meu sentimento sobre a inclusão é “agradável e um pouco de medo, não 

me sinto totalmente preparada” 

 

 

Com relação a este sentimento de medo e dúvida, estes parecem compor os 

elementos afetivos expressos pelo grupo. Neste sentido, Mantoan (2006) coloca que 

existe um discurso moderno que se caracteriza pela luta contra a ambivalência, 

buscando ordenar o mundo, os seres humanos e a vida. Tal discurso se estendeu, 

também, contra o imprevisível e os demais riscos à ordem e à unicidade. Isso se 

reflete na escola como um discurso de que todos devem ser iguais.  

Este discurso parece sustentar a ideia de homogeneidade e igualdade 

apresentada pelo grupo pesquisado, de forma que o aluno que foge ao padrão 

estipulado é aquele que desestabiliza a (falsa) homeostase, fazendo emergir, assim, 

o conflito. Rodrigues (2005, p. 48) afirma que a escola se desenvolveu pautada por 

uma não valorização da diferença, desenvolvendo critérios que acolhiam e 

valorizavam os alunos de forma diferente, de acordo com seus códigos culturais se 

identificasse mais ou menos com os da escola, gerando a exclusão dos alunos do 

processo educacional. 

 

 

 

 III. 3.5 Expectativas acerca da inclusão 
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A tabela 09 apresenta a organização dos dados levantados a partir da frase 

“A inclusão sempre...”. Os dados foram, também, organizados em subcategorias e 

estas em categorias, conforme descrito abaixo: 

A – Atributos 

B – Objetivos 

C – Sentimentos 

A categoria A trata do QUE do conhecimento, a categoria B sobre os objetivos 

e sobre o POR QUE e a categoria C aponta para os sentimentos do grupo ou o 

COMO. 

 

 

 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

O QUE A - Atributos  A inclusão sempre é algo fundamental que está e estará presente (24) 

A inclusão sempre é um processo difícil (19) 

A inclusão sempre deixa a desejar (5) 

PARA QUE B – Motivos Inclusão sempre produz benefícios a todos os envolvidos (16) 

COMO C – Sentimentos A inclusão sempre é algo que preocupa, dá medo e insegurança (7) 

Tabela 9 - Categorização dos dados da frase "A inclusão sempre..." 

 

 

A categoria A, que trata do O QUE é composta pelas subcategorias “a 

inclusão é algo fundamental e estará sempre presente”, “inclusão é um processo 

difícil” e “a inclusão sempre deixa a desejar”. 

A análise dos dados permite, assim como na análise do item anterior, 

perceber a ideia da importância da inclusão, gerando uma expectativa de que ela 

estará sempre presente, porém surge a questão da dificuldade diante da inclusão. 

Um dado importante está relacionado com o descontentamento de alguns 

educadores com relação ao processo de inclusão, parecendo indicar um processo 

que “deixa a desejar”, sugerindo a existência de expectativas com relação à 

inclusão. No entanto, este dado informa também que a expectativa é colocada sobre 

uma inclusão objetivada que se torna o sujeito da ação, já que é a inclusão que 

deixa a desejar e não os indivíduos envolvidos no processo. 

Em síntese, o grupo retrata, através de sus relatos, uma inclusão importante, 

difícil e objetivada. 
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A frase abaixo expressa tais concepções:  

 

A inclusão sempre “está lenta, no papel é tudo muito certinho, mas percebemos 
que para incluir necessita mais preparo, não é só jogar o aluno na escola, junto 
com alunos do ensino regular e largar, não fornecer nenhum suporte, preparo, 
capacitação, isto envolve desde os professores, direção até os inspetores, 
organizadores da limpeza” 

 

 A categoria B expressa os motivos ou o PARA QUE do saber, através da 

subcategoria “A inclusão sempre produz benefícios a todos os envolvidos” que 

denota a ideia de que os objetivos da inclusão são positivos não só para o sujeito 

incluído como para todos os agentes envolvidos no processo.  

Na categoria C, os sentimentos refletem o COMO através dos termos medo, 

preocupação e insegurança, que já foram discutidos anteriormente. 

 

  

III. 3.6 Práticas da inclusão 

 

Na tabela 10 são apresentados os dados que emergiram da frase “Para incluir 

meu aluno eu...”.  

As categorias que surgiram a partir da análise são: 

A – Atitudes 

B – Saber 

C – Prática pedagógica 

D – Afetividade 

E – Busca do outro 

Todas as categorias parecem expressar o COMO da inclusão. 

A categoria A compreende a subcategoria “Aceito, respeito e acredito nos 

alunos”, indicando que a efetivação da inclusão parece estar embasada em atitudes.   

A categoria B é representada pela subcategoria “busco conhecimento” e 

parece enfatizar a busca de conhecimento como meio de alcançar a inclusão. 

Na categoria C aparecem as subcategorias “desenvolvo a interação entre 

todos os indivíduos”, “desenvolvo atividades individualizadas”, “preciso conhecer 

bem o meu aluno”, “desenvolvo nas crianças o respeito pelas diferenças”, 
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“desenvolvo atividades diversificadas”, “proponho atividades que chamem a atenção 

dos alunos”. 

 

  

 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

COMO 

A - Atitudes Aceito, respeito e acredito nos alunos (18) 

B - Saber Busco conhecimento (15) 

 

 

 

C- Fazer em sala de aula 

Desenvolvo a interação entre todos na sala de aula (9) 

Desenvolvo atividades individualizadas (7) 

Preciso conhecer bem o aluno (6) 

Desenvolvo nas crianças o respeito pelas diferenças (5) 

Desenvolvo atividades diversificadas (5) 

Proponho atividades que chamem a atenção dos alunos 

(5) 

D - Afetividade Estabeleço uma boa relação afetiva com o aluno (5) 

E - Busca do outro Preciso de ajuda (6) 

Tabela 10 - Categorização dos dados da frase "Para incluir meu aluno eu..." 

 

 

É possível perceber que o grupo enfoca o trabalho em sala de aula para a 

efetivação da inclusão. Ainscow (1999 apud AINSCOW, 2009) afirma que as 

dificuldades que alguns alunos encontram no seu desenvolvimento educacional, 

resultam da organização e dos métodos de ensino da escola e conclui que, para que 

a inclusão se efetive, o foco da escola deve recair sobre a diversidade percebendo-a 

como valor e oportunidade e não como um problema a ser resolvido. 

A análise aponta, novamente, o ideário de que incluir está relacionado com a 

interação entre os alunos em sala de aula, tal prática está intimamente relacionada 

com o conceito de socialização, já discutido anteriormente com base em Beyer 

(2006) e Ainscow (2009). 

Observa-se ainda que os dados enfocam a questão da diversidade, expressa 

pelo respeito às diferenças.   

Fica claro também, através dos dados, a concepção da busca da inclusão a 

partir das atividades que são desenvolvidas com os alunos, do desenvolvimento de 

atividades individualizadas, e, ainda, o desenvolvimento de atividades diversificadas. 
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De acordo com a Secretaria da Educação Especial (SEE), adaptar as práticas 

em sala de aula, pode funcionar como um regulador externo da capacidade de 

aprendizagem do aluno, já que é a escola que define o que falta ao aluno, ou seja,  

“ao adaptar currículos, selecionar atividades e formular provas diferentes para 

alunos deficientes e/ou com dificuldade de apender, o professor interfere de fora, 

submetendo os alunos ao que supõe que eles sejam capazes de aprender” 

(BRASIL, 2005b) 

Nota-se na análise das expressões dos sujeitos da pesquisa, também, o 

enfoque da importância de se “chamar a atenção” dos alunos, no sentido de 

desenvolver a motivação. Crochík (1997, p. 14) afirma com relação à motivação que 

esta: 

 

(...) é um pálido substituto da vontade, relaciona-se com a autonomia, mas se 
essa é dada com inerente à criança, é naturalizada, o que é coerente com a 
própria noção de inteligência a ser desenvolvida na escola e com os 
conteúdos transmitidos por ela; por outro lado, caso se diga que é a escola 
que deve motivar o aluno, então o aprendizado da heteronomia se inicia. 
 

 

O autor conclui, ainda, que a motivação é tida como representante da vontade 

e da autonomia do aluno, permeando a relação entre o aluno e o saber, relação esta 

na qual o primeiro (aluno) deve perceber o valor da segunda (cultura). 

A relação estabelecida com o aluno aparece descrita nos dados quando o 

educador concebe a inclusão a partir do estabelecimento de uma relação afetiva 

positiva com o aluno, buscando conhecê-lo bem. 

 

 

III. 3.7 Atributos da exclusão 

 

A tabela 11 apresenta informações sobre os sinais que os educadores 

percebem para concluir que um aluno está sendo excluído. As respostas à frase 

“Percebo que um aluno está sendo excluído quando...” foram organizadas e três 

categorias:  

A – Relacionamento interpessoal 

B – Aspectos emocionais 
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C – Desenvolvimento intelectual 

As categorias A, B e C foram compostas de forma a constituir o QUEM do 

conhecimento. 

 

 

 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

QUEM 

 

A - Relacionamento 

interpessoal 

Ele é rejeitado, fica isolado dos demais (47) 

Quando ele não participa das atividades (10) 

O aluno é tratado com diferença (8) 

B - Aspectos emocionais Porque fica triste e retraído (15) 

C - Desenvolvimento intelectual Percebo um baixo desenvolvimento da aprendizagem do 

aluno (15) 

Tabela 11 - Categorização dos dados da frase "Percebo que um aluno está sendo excluído 
quando..." 

 

De acordo com os dados da categoria A, a rejeição e o isolamento dos alunos 

é o fator principal que indica que um aluno está sendo excluído. Tal percepção está 

relacionada com a ideia de que estar incluído é estar integrado na escola e 

socializado com os colegas, ideia esta já discutida em outro momento do trabalho. 

Os aspectos afetivos (categoria B) parecem emergir como fonte de 

informação acerca da exclusão dos alunos. 

Observa-se também que os dados dos sujeitos da pesquisa revelam que os 

aspectos intelectuais se mostram como indicadores de exclusão, principalmente se 

verificarmos as expressões: 

 

Percebo que um aluno está sendo excluído quando “ele não aprende como 

os outros e é deixado de lado” 

 

Percebo que um aluno está sendo excluído quando “manifesta 

agressividade e suas atividades prejudica no rendimento escolar. É uma 

criança que ele mesmo se isola” 

 

Percebo que um aluno está sendo excluído quando “suas necessidades são 

mais percebidas que sua capacidade” 

 

Percebo que um aluno está sendo excluído quando “proponho alguma 

atividade em que ele fica desorientado” 
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Os dados analisados acima apontam que tanto os aspectos sociais, como 

intelectuais e afetivos são indicadores que informam sobre a exclusão, remetendo, 

assim, ao sujeito excluído.  

 

 

III. 3.8 Motivos da exclusão 

 

Os dados levantados a partir da frase “O maior motivo de exclusão hoje é...” 

foram organizados e categorizados em um quadro (Tabela 12) conforme indicação a 

seguir: 

Categoria A – Aspectos relacionados ao saber 

Categoria B – Atitudes 

Categoria C – Aspectos sociais 

Todas as categorias remetem ao COMO. 

Com relação aos motivos da exclusão, a tabela 12 aponta que a maior parte 

das evocações sugere, na concepção do grupo pesquisado, que a exclusão se deve 

à falta de conhecimento e ao preconceito. 

 

 

 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

COMO 

A - Aspectos relacionados ao 

saber A falta de conhecimento e preparo (30) 

 

B – Atitudes 

O preconceito (24) 

O desrespeito (06) 

Falta de aceitação (5) 

C - Aspectos sociais As regras da sociedade (6) 

Tabela 12 - Categorização dos dados da frase "O maior motivo de exclusão hoje é..." 

 

A questão dos despreparo e falta de conhecimento corrobora outros dados 

apresentados e discutidos anteriormente, quando os sujeitos descrevem que: 
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O maior motivo de exclusão hoje é “o despreparo para lidar com as 

dificuldades” 

 

O maior motivo de exclusão hoje é “a falta de aceitação da família e falta 

de capacitações para lidar com esses alunos” 

 

O maior motivo de exclusão hoje é “falta de entendimento do assunto” 

 

O maior motivo de exclusão hoje é “a ignorância do real conhecimento”   

O maior motivo de exclusão hoje é “falta de aceitação, falta de saber como 

trabalhar melhor com a inclusão” 

 

As atitudes também aparecem como motivos da exclusão, principalmente no 

que se refere ao preconceito, ao desrespeito e à não aceitação. 

O termo preconceito, já discutido em outro momento deste trabalho, é 

entendido por Ferreira (2004) como ideia preconcebida, aversão, intolerância e é 

tido, pelos participantes da pesquisa, como um dos motivos que geram a exclusão.  

Segundo Crochík (1997, p. 13) dois elementos principais estão presentes no 

preconceito: a diferença e a generalização. Com relação ao primeiro elemento, o 

autor coloca que “a diferença é excluída do conceito na ciência, fazendo com que o 

próprio conceito traga consigo a possibilidade do preconceito” e com relação à 

generalização o autor afirma que “o conceito científico propõe a generalização para 

os elementos da mesma espécie”. Tendo em vista que os conceitos e 

pressuposições da ciência são apropriados pelo senso comum, estes também 

podem constituir as significações dos agentes educacionais. 

O grupo pesquisado remete, também, às regras sociais como motivadoras da 

exclusão, conforme expresso na frase abaixo:  

 

O maior motivo da exclusão hoje é “a sociedade que exige muito das 
pessoas: trabalho – beleza – dinheiro – conhecimento – bons 
comportamentos” 
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III. 3.9 Aspectos para a efetivação da inclusão 

 

Para a compreensão de como o grupo significa a efetivação da educação 

inclusiva serão discutidos os conteúdos que emergiram a partir da frase “Para que a 

inclusão seja efetivada...”. 

Assim como no tratamento das outras frases, esta foi organizada de forma a 

constituir subcategorias e categorias (tabela 13) que indicam elementos do saber, 

como segue:  

Categoria A – Saber 

Categoria B – Movimento 

Categoria C – Atitude 

Categoria D – Mudança 

Categoria E – Estrutura 

Essas categorias se organizam respondendo ao COMO do processo de 

efetivação da inclusão na concepção do grupo pesquisado. 

 

 

 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

COMO 

A – Saber É preciso capacitar os docentes (26) 

B – Movimento É necessário mobilização de todos os agentes educacionais e da 

sociedade (14) 

C – Atitude É preciso aceitação (14) 

É necessário acabar com o preconceito (7) 

D – Mudança É preciso uma mudança de olhar (7) 

É necessário mudanças na estrutura e práticas escolares (6) 

E – Estrutura É necessário apoio ao professor (6) 

Tabela 13 - Categorização dos dados da frase "Para que a inclusão seja efetiva..." 

 

De acordo com os dados da tabela 13, o grupo expressa que, para a 

efetivação da inclusão é necessário a capacitação dos docentes (categoria A), 

indicando a importância do conhecimento neste processo. 

Nas categorias B e C os sujeitos da pesquisa indicam que a concepção da 

necessidade de movimento e de mudança, através da mobilização dos agentes 
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educacionais e da sociedade, assim como a mudança na estrutura e nas práticas 

educacionais.  

A observação dos dados informados pelos sujeitos da pesquisa aponta que 

as expressões que foram agrupadas nestas subcategorias são descritas de forma 

prescritiva. Observa-se ainda que estas expressões não incluem um sujeito da ação.  

É possível observar que um pequeno número de evocações sugere que a 

efetivação da inclusão esteja relacionada com mudanças nas estruturas e práticas 

escolares enquanto a maioria dos conteúdos expressos relaciona a efetivação com a 

necessidade de conhecimento por parte do professor. 

As mudanças de atitude (categoria C), a necessidade de apoio e a falta de 

estrutura (categoria D) são apresentadas, também, como formas de efetivação do 

processo de inclusão. 

Mesmo em expressões que poderiam indicar certa preocupação com as 

condições e com o contexto para que inclusão se concretize, o grupo de professores 

da pesquisa se expressa de forma geral, ampla sem nenhuma vinculação com 

questões concretas e objetivas do processo inclusivo. Nestes termos parecem frases 

descompromissadas sem um sentido claro e preciso 

 

Para que a inclusão seja efetivada “é preciso capacitar os docentes que 

trabalham com ele” 

 

Para que a inclusão seja efetivada “os professores precisam estar 

preparados” 

 

Para que a inclusão seja efetivada “precisa que as pessoas tenham um 

novo olhar, abram seus corações e sintam que as diferenças existem e 

podem ser boas” 

 

Para que a inclusão seja efetivada “precisa que as pessoas tenham um 

novo olhar, abram seus corações e sintam que as diferenças existem e 

podem ser boas” 
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III. 3.10 Motivos da não aceitação da inclusão 

 

 

Os significados presentes na análise das respostas à frase “Alguns 

professores não aceitam a inclusão porque...” foram organizados em seis categorias 

que podem ser observadas na tabela 14, a saber: 

Categoria A – Saber 

Categoria B – Sentimento 

Categoria C – Movimento 

Categoria D – Atitude  

Categoria E – Atributo 

Categoria F – Estrutura 

Essas categorias foram organizadas de modo a significar o QUEM, ou seja, 

como está concebido para o grupo o sujeito da educação inclusiva e o COMO. 

 

 

Tabela 14 - Categorização dos dados da frase "Alguns professores não aceitam a inclusão 
porque..." 

 

 

Os dados informam, corroborando os dados anteriores da pesquisa, que no 

ideário do grupo a não aceitação da inclusão está relacionada aos aspectos do 

educador e à estrutura oferecida.  

Os dados apontam, com relação ao QUEM, aspectos como o saber (categoria 

A), o sentimento (categoria B), o movimento (categoria C), a atitude (categoria D) e 

 CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

QUEM 

A - Saber  Não têm conhecimento e preparo (41) 

B - Sentimento Têm medo e sentem-se inseguros (21) 

C - Movimento Não querem ter mais trabalho (8) 

São acomodados (7) 

D – Atitude São preconceituosos (6) 

E – Atributo Têm dificuldades (6) 

COMO F – Estrutura Não têm apoio (6) 
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os atributos (categoria E) como explicações para a não aceitação da inclusão.  A 

categoria F enfoca o COMO, que aparece associado à falta de estrutura 

educacional. 

A partir destes elementos é possível compreender como é concebido o 

educador que não aceita a educação inclusiva. Este sujeito é percebido como 

alguém provido de preconceitos, que não conhece, não está preparado e tem 

dificuldade para lidar com a inclusão. Apresenta medo e insegurança, ao mesmo 

tempo em que é considerado a partir do ideário da acomodação.  

Com relação à estrutura educacional, a falta de apoio é percebida, pelos 

professores pesquisados, como um elemento que gera a não aceitação da inclusão 

por parte dos professores. 

As frases abaixo revelam os dados discutidos: 

 

Alguns professores não aceitam a inclusão porque “sentem-se inseguros e 
despreparados, temos medo de errar e de sermos cobrados por esse 
erro...e essa cobrança muitas vezes vem de nós mesmos” 

 
 

Alguns professores não aceitam a inclusão porque “acredito que eles não 
foram capacitados para isso e sem ajuda de um auxiliar na sala fica 
praticamente impossível incluir todos os alunos” 

 
 

Alguns professores não aceitam a incluso porque “Não conhecem seu 
processo ou porque é mais fácil continuar na mesma” 

 
 

Alguns professores não aceitam a inclusão porque “acham que o aluno de 
inclusão não aprende e só dá trabalho. Mas este professor está enganado, 
pois só o fato do aluno estar na sala e já está aprendendo, tanto na 
socialização e muitos outros aspectos” 
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IV.  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise dos dados coletados através da técnica de associação livre e do 

questionário de frases incompletas permite observar os significados que o grupo 

pesquisado atribui à educação inclusiva. Segundo Jovchelovitch (2008, p. 174) a 

“representação implica relação e comunicação e, deste modo, imprime no núcleo 

central dos saberes as mesmas estruturas relacionais e comunicativas que, 

originalmente, as constroem”.  

Desta forma, para compreender as representações do grupo pesquisado 

sobre a educação inclusiva, buscou-se a identificação dos elementos QUEM, O 

QUE, COMO e PARA QUE do objeto educação especial, organizados nas 

significações dos participantes da pesquisa.  

O primeiro elemento, ou o QUEM, informa sobre o sujeito da significação, 

assim como sobre o sujeito sobre quem o conhecimento é gerado, ou seja, o outro. 

Jodelet (1989 apud JOVCHELOVITCH, 2008, p. 175) afirma que “representações 

são sempre construídas por alguém em relação a algum outro”.   

Desta forma, o elemento QUEM traz indícios da significação do grupo acerca 

de quem seja o professor e de quem seja o aluno da educação inclusiva. 

Os dados indicam que o professor parece ser significado a partir do ideário do 

„não saber‟, caracterizado pelo despreparado e pela falta de conhecimento. O 

aspecto emocional aparece configurado pelo medo e pela insegurança. As 

características surgidas nos dados apontam para um professor idealizado como 

especial e próximo da divindade. As características reveladas nos dados apontam, 

também, a concepção de acomodação e dificuldade diante da tarefa de incluir. 

Com relação ao espaço ocupado pelo educador no processo educacional, 

surgem dados que ilustram um deslocamento do foco do sujeito do processo de 

ensino/aprendizagem. Na significação da prática pedagógica, os dados parecem 

apontar para o professor como o centro do processo, o detentor do conhecimento 

que deverá ser transmitido aos alunos. Em outros momentos, os dados parecem 

apontar o aluno como o principal responsável pelo seu desenvolvimento 

educacional.  
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Na configuração do aluno, este é significado, pelo grupo, como expectador do 

processo de ensino/aprendizagem e concebido como um ser em formação. No 

entanto, esta concepção destoa de outra visão apresentada que concebe que o 

aluno deve ser provido de características que o habilite a aprender, como 

participação, motivação, interesse, vontade. Este ideário aponta para uma 

concepção de prontidão para a aprendizagem.  

O Ministério da Educação, por meio da Secretária Educação Especial 

apresenta um sentido emancipador do conceito de aprendizagem, conceituando-a 

como uma “ação humana criativa, individual heterogênea e regulada pelo sujeito da 

aprendizagem, independente de sua condição intelectual ser mais ou menos 

privilegiada” (BRASIL, 2005b, p. 13), indicando que, para haver uma proposta 

pedagógica realmente inclusiva, faz-se necessário uma revisão no modo de 

conceber o processo educacional. 

 A inclusão aparece, nos dados, associada ao indivíduo com deficiência e, ao 

informar o perfil do aluno excluído, este é visto como rejeitado, isolado, que não 

participa das atividades, retraído e com baixo rendimento. É possível perceber que 

este perfil destoa das expectativas apresentadas pelo grupo com relação ao ser 

aluno. 

Outro atributo do sujeito da inclusão está associado ao termo diferente. Este 

termo remete a um ideário de igualdade e homogeneidade subjacente às 

significações do grupo, de forma que esta parece compor a centralidade da 

representação sobre a educação inclusiva, uma vez que o grupo parece explicar a 

realidade da educação inclusiva sempre a partir desta lógica homogeneizante. 

Com relação ao COMO, ou seja, a forma como as relações são 

compreendidas na inclusão, é possível perceber que a concepção de ensino é 

caracterizada pela valorização do aluno no processo. No entanto, a concepção de 

ensino apresentada nos dados está pautada na ideia de transmissão do 

conhecimento, indicando uma relação unidirecional, que parte do professor em 

relação ao aluno, tornando este um mero depositário do saber. 

Surge, também, a concepção de que a prática inclusiva demanda elevado 

investimento afetivo por parte do professor. A afetividade do educador aparece 
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caracterizada pela ambivalência de sentimentos que geram aproximação e 

distanciamento com relação à inclusão, indicando conflitos afetivos.  

Outra questão conflituosa que emerge da análise diz respeito aos conceitos 

de diversidade e igualdade. Enquanto o primeiro surge como algo que deve ser 

aceito e valorizado, a ideia da igualdade também emerge associada aos objetivos da 

educação inclusiva (tornar todos iguais), remetendo à ideia de homogeneidade.  

Com relação à efetivação da inclusão esta parece ser percebida a partir do 

desenvolvimento de práticas em sala de aula (atividades diversificadas e 

individualizadas) e busca de conhecimento constante por parte do educador. 

O grupo também expressa a necessidade de estrutura para incluir e essa 

necessidade se concretiza no outro, através da necessidade de apoio para o 

desenvolvimento da inclusão. 

A busca da compreensão do QUE parece apontar para uma educação 

inclusiva valorizada, caracterizada como um direito e como um processo que está 

mais relacionado à convivência e socialização dos indivíduos do que com os 

aspectos cognitivos e intelectuais, cujo objetivo está em homogeneizar, ou seja, 

tornar os indivíduos iguais. No entanto, é qualificada como algo preocupante e difícil. 

É importante enfocar que a inclusão surge, na expressão do grupo, como algo 

objetivado, como algo que está fora, no outro. Indicando um distanciamento das 

ações por parte do educador em relação à inclusão. 

Com relação ao PARA QUE, ou seja, no que diz respeito aos motivos da 

inclusão, o grupo a significa como algo que gera benefício a todos os envolvidos. 

As RS expressam a constituição de um saber de senso comum orientador do 

comportamento, definidor da identidade grupal, justificador da ação (ABRIC, 1994 

apud SÁ, 1996). Desta forma, ao compreender as significações do grupo de 

professores sobre a educação inclusiva, identificamos elementos constituidores das  

representações sociais que existem sobre o objeto educação inclusiva . 

A análise dos dados parece apontar para uma representação social que teria 

um núcleo central estruturado em torno da ideia de homogeneização, ou seja, a 

ideia de tornar os diferentes iguais.  
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As representações sociais de educação inclusiva poderiam, assim, ser 

definidas pela metáfora1: 

 

Incluir é “aparar as arestas das diferenças” 

 

 Esta frase, dita por um dos sujeitos da pesquisa, parece concentrar 

significados e definir as representações dos educadores sobre educação inclusiva. A 

leitura da metáfora permite compreender que para os sujeitos da pesquisa o núcleo 

central das representações sociais sobre inclusão é anulação das diferenças, de 

forma que as arestas, ou seja, aquilo que foge do padrão, do comum, do que é 

esperado, deve ser aparado, ou seja, retirado, consertado. 

 Esta concepção parece ter suas raízes na configuração histórica da educação 

que, embasada por pressupostos essencialistas, considera os alunos como seres 

que aprendem da mesma forma, sob o mesmo método e condições (BARBOSA, 

2009). A análise dos dados aponta para um dado significativo do ponto de vista da 

educação inclusiva. O ideário do grupo sobre o aluno parece identificar que estes se 

constituem em dois grupos distintos: um formado pelos alunos idealizados 

(interessados, motivados, dedicados, estudiosos) e outro formado pelos alunos com 

deficiência. 

Esta perspectiva remete a não consideração do aluno real na educação 

inclusiva. De qualquer forma, os dados indicam que a expectativa criada sobre o ser 

aluno passa a funcionar como um molde sobre o qual os sujeitos da inclusão serão 

aparados, na intenção de igualar todos os sujeitos da educação. 

 Desta forma, estamos diante de uma maneira de pensar que não valoriza a 

diversidade na ação educativa, pois o aluno que foge ao padrão estipulado – seja o 

aluno com ou sem deficiência – deverá ser formado a partir do molde pré-

estabelecido.  

Assim, a construção do ideário de aluno, por parte do grupo, constitui a forma 

homogeneizada e idealizada de conceber o outro na relação pedagógica. No 

                                                           
1
 A metáfora é compreendida como uma figura de linguagem, que sintetiza significados, criando imagens. As 

representações sociais são metáforas plenas de significados que se traduzem em imagens, que traduzem 

sentimentos, emoções, conhecimentos e atitudes.  
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entanto, o outro (aluno), ao não corresponder às expectativas idealizadas pelo 

grupo, ativa neste a necessidade de buscar recursos para atuar na realidade, 

recursos estes que foram expressos através das dimensões atitudinais, afetivas e 

cognitivas. 

Do ponto de vista atitudinal, parece emergir no grupo, conteúdos que 

remetem a uma atitude passiva diante da educação inclusiva, que é expressa 

através da aceitação, da paciência, do respeito, do acolhimento. De forma que não 

surgem conteúdos que remetam à ação na direção de efetivar o processo de 

inclusão. 

Os recursos afetivos (amar, se doar, gostar) parecem se organizar de forma 

conflitiva de modo que ora indicam a aproximação em relação ao objeto inclusão e 

ora indicam afastamento (medo, dúvidas). É possível perceber, também que o grupo 

estabelece um elevado grau de exigência em relação ao seu papel diante da 

educação e do aluno da inclusão.  

Outro aspecto importante de ser ressaltado diz respeito à forma como a 

educação inclusiva é concebida o grupo, enfatizando a integração e socialização. 

Este enfoque tem sido dado à educação inclusiva em vários países (AINSCOW, 

2009), no entanto é uma percepção que limita a ação inclusiva, uma vez que a 

efetivação desta está relacionada a uma mudança de paradigma com relação ao 

contexto educacional de maneira geral, visando à equiparação de oportunidades a 

todos os cidadãos (TESSARO, 2005). 

Do ponto de vista cognitivo existe uma recorrência nos relatos do grupo 

pesquisado com relação à necessidade da busca de conhecimento e formação, 

numa clara indicação da sensação de despreparo diante da inclusão.  

É possível concluir, assim, que os dados apresentados apontam que existe 

uma representação sobre a educação inclusiva estruturada de tal forma que impede 

sua efetivação. A representação social construída da educação inclusiva traz, no 

interior de sua estrutura, os mecanismos de exclusão, melhor dizendo, as 

representações sociais de educação inclusiva são mais “uma artimanha da 

exclusão” (SAWAIA, 2009).  
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Sá (2000) afirma que a transformação de uma representação social é um 

processo lento, desencadeado por mudanças nas práticas sociais que não precisam, 

necessariamente, serem muito significativas para produzirem a transformação.  

Desta forma, ciente da limitação deste trabalho, faz-se necessário que outras 

pesquisas busquem meios para que os processos de formação de professores 

possam ser pensados a partir das representações constituídas nos grupos 

envolvidos.  Mais ainda, posso afirmar que com este trabalho abro perspectivas  

para mim mesma como pesquisadora, de construir novos projetos de pesquisa e 

contribuir para a mudanças de práticas na área de educação inclusiva. Mas abro 

também possibilidade, enquanto professora, de contribuir para reflexão de minhas 

„alunas-professoras‟, levando-as a refletirem sobre a importância da valorização da 

diversidade e de um mundo de sujeitos diferentes, como primeiro passo para atuar  

dentro de uma proposta inclusiva.  

Nestes termos, mesmo que limitado, o estudo realizado poderá ajudar outros 

professores a entender que, sem desconstruir este núcleo central das 

representações sobre educação inclusiva, não há como desenvolver técnicas e 

propostas de ação, uma vez que as RS estarão sempre guiando tais ações. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título do Projeto: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 

PROFESSORES 

Pesquisador Responsável: RENATA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA LIMA 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (17) 3463-4711/9709-8411 

 Esta pesquisa tem como objetivo compreender as representações sociais dos 
professores acerca da educação inclusiva. Inicialmente o pesquisador solicitará ao 
participante que responda a um questionário sócio-econômico-cultural, em seguida o 
participante responderá a um questionário tipo frases incompletas e ao final será adotado um 
procedimento de associação livre.  

 Esta pesquisa não representa nenhum risco, prejuízo, desconforto ou risco de 
lesões ao participante.  

 Os benefícios que poderão surgir em decorrência dos resultados da pesquisa 
estão relacionados a um maior conhecimento sobre o processo de formação do conhecimento 
do professor, o que contribuirá par um processo formativo mais eficaz para estes. 

 Os questionários deverão ser respondidos junto ao pesquisador. Não existe um 
limite de tempo para que o participante responda aos questionários. O sigilo com relação à 
identidade do participante estará garantido pelo pesquisador, de forma que apenas o conteúdo 
coletado será publicado em meios específicos. O participante pode, a qualquer momento da 
pesquisa retirar seu consentimento e não mais participar desta, sem qualquer ônus.  

 
Pesquisadora: 
RENATA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA LIMA 
 
 _______________________________________ 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
Eu, 

_____________________________________________________________________________, 
RG______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES, como participante. 
Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora RENATA CRISTINA DOMINGOS 
DE SOUZA LIMA sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

Fernandópolis, ________/________/2010 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE  
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ASSOCIAÇÃO LIVRE 

Eu vou apresentar para você 3 (três) palavras. Diga o que vem à sua mente 

quando eu falar cada uma destas palavras. Vamos fazer um exemplo: 

 

EX) Quando eu digo a palavra CHAVE, o que vem à sua mente? 

 

EXa) _____________    _____________   _____________   ____________ 

EXb) Qual destas palavras é a mais importante para você? 

_________________ 

EXc)Porque?             

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Você compreendeu? Podemos começar? 

 

Termo 1:  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

1a) _____________    _____________   _____________   ____________ 

1b) Qual destas palavras é a mais importante para você? 

_____________________________ 

1c) Por que? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Termo 2: NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS  

2a) _____________    _____________   _____________   ____________ 

2b) Qual destas palavras é a mais importante para você? 

______________________________________________ 

2c) Por que? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Termo 3: EDUCAÇÃO ESPECIAL 

3a) _____________    _____________   _____________   ____________ 

3b) Qual destas palavras é a mais importante para você? 

______________________________________________ 

3c) Por que? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo III - TABELAS DE LEVANTAMENTO DOS DADOS DA 
ASSOCIAÇÃO  
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Associações a partir do termo associado: EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Sujeito 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 

1 *Aprender  Adaptar Superação  Igualdade  

2 Garantia  Direitos  *Respeito    

3 *Igualdade  Superação  Capacidade  Preconceito  

4 Dedicação  Comprometimento  *Amor  Profissionalismo  

5 Oportunidade  *Igualdade  Direitos  Cidadania  

6 Inclusão  *Desafio  Novas concepções  Exclusão  

7 *Crianças  Diferenças  Participação  Sociedade  

8 Interação  Compromisso  Aceitação  *Respeito  

9 Deficiente  Dificuldade  Socialização  *Valorização  

10 Para todos Direito  *Igualdade  Dever  

11 

*Preconceito  Insegurança  Medo  Falta de 
informação 

12 Inclusão  Deficiente  Surdo  *Intérprete  

13 Pessoa  *Igualdade  Respeito  Valor  

14 *Crianças  Deficiência  Preconceito  Despreparo  

15 Amor  Chance  *Igualdade  Liberdade  

16 Crianças  Educação  *Respeito  Apoio  

17 Incluir  Receber  Importante  *Educar-se  

18 *Desafio  Medo  Expectativa  Aprendizagem  

19 Oportunidade  Medo  *Angústia  Novo  

20 Amor   Dedicação   *Conhecimento  Partilha   

21 Interação  Escola  Adequação  *Preparação  

22 *Direitos  Deficiência  Utopia  Desafio  

23 *Necessária  Difícil  Ajuda  Igualdade  

24 Solidariedade  Diversidade  Amor  *Respeito  

25 Aceitação  *Paciência  Aprendizagem  Solidariedade 

26 Criança  *Diferença  Colocar  Envolver  

27 Utopia  Só papel  Demagogia  *Capacitação  

28 Difícil  *Necessária  Paciência  Estudo  

29 Deficiência  Educação  *Difícil  Estudo  

30 Acolher  Respeito  *Diferenças  Necessidades  

31 

*Respeito  Aceitação  Valores  Mudança de 
pensamento 

32 

Inclusão  *Intervenções  Necessidades  Atendimento 
diversificado 

33 Igualdade  Diversidade  Tolerância  Aceitar 

34 Aluno  *Diversidade  Diferença  Igualdade 

35 *Desafio  Vida  Estudo  Incoerências  
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36 Inclusão  *Incluir  Deficientes  Hiperativos  

37 *Criança  Aprender  Difícil  Gratificante  

38 

Respeito  Atenção  Comprometiment
o  

*Amor  

39 *Igualdade  Direitos  Deveres  Educar  

40 *Oportunidade  Aprendizagem  Participação  Conquistas  

41 Atenção  Carinho  Segurança  *Amor  

42 Medo  *Novo  Diferente Despreparo  

43 Incerteza  Acolhimento  *Dúvidas  Barreira  

44 Amor  *Compreender  Diferenças  Novo  

45 Necessidade  Inclusão  Preconceito  *Igualdade  

46 Criança  Necessidades  Conhecimento  *Mudança  

47 *Educação  Inclusiva     

48 

Cuidado  Atenção  Amor  *Responsabilidad
e  

49 Acolhimento  *Preconceito  Dúvidas  Barreiras  

50 *Crianças  Bagunça  Vontade  Amor  

51 Oportunidade  Socialização  *Respeito  Solidariedade  

52 Acolher  *Amar  Dedicar  Alfabetizar  

53 Solidariedade  Paciência  Amor  *Respeito  

54 Liberdade  Respeito  Acesso  *Oportunidade  

55 *Crianças  Dificuldade  Medo  Insegurança  

56 Susto  Medo  Por que  *Insegurança  

57 *Respeito  Aprender  Incluir  Valorizar  

58 *Socialização  Integração  Oportunidade  Respeito  

59 Amor  Compartilhar  *Socialização  Preconceitos  

60 *Direitos  Fraternidade  Saúde  Paz  

61 *Oportunidade  Respeito  Aprendizagem  Desejo  

62 Incluir  Oportunidade  *Viver  Socializar  

63 Incluir  Aceitar *Amar  Respeitar  

64 Criança  Igualdade  *Oportunidade  Respeito 

65 Respeito  Liberdade  Direito  *Dedicação  

66 Dificuldade  Preconceito  Igualdade  *Amor  

67 Dificuldade  Deficiência  Carência  *Amor  

68 Respeito  Cidadania  *União  Dignidade  

69 *Amor  Responsabilidade  Respeito  Solidariedade  

70 Respeito  Dedicação  Esforço  *Amor  

71 *Respeito  Diversidade  Direitos  Humanização  

72 *Oportunidade Incentivo  Participação  Liberdade 

73 Socialização  *Integração  Aprendizagem  Diferenças  
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74 *Respeito  Acolhimento  Diferenças  Adequações  

75 Real  *Ideal  Dificuldade  Aceitação  

76 Acolher  Igualdade  *Dificuldade  Paciência  

77 Criança  *Igualdade  Oportunidade  Respeito  

78 
 

Alunos com 
necessidades 
especiais 

Inclusão  Igualdade  *Diferenças  

79 Deficiente  Amor  Socializar  *Inclusão  

80 *Compreensão  Limites  Aceitação  Recursos  

81 *Aceitar  Compreender  Humanizar  Conhecer  

82 Respeito  Ajuda  *Oportunidade  Igualdade  

83 Unidade  *Inclusão  Diversidade  Democracia  

84 Respeito  *Aceitação  Novo  Colaboração  

85 Medo  Insegurança  *Desafio  Preconceito  

86 *Aceitação  Dificuldade Participação  União  

87 *Amor  Respeito  Compartilhar  Dedicação  

88 *Aluno  Deficiência  Aceitação  Diferenças  

89 *Sociedade  Igualdade  Profissional  Respeito  

90 Incluir  Acolher  *Respeito  Igualdade  

 

Associações a partir do termo associado: NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Sujeito 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 

1 Igualdade  Aprendizado  Especialização  *Novo olhar 

2 Mudança  *Justiça  Liberdade    

3 Igualdade  Aprendizagem  *Superação  Capacitação  

4 Dignidade  Fé  Alegria  *Vontade de viver  

5 Gênio  Esperto  *Desenvolvimento  Intelecto  

6 Atenção  Cuidados  *Direitos  Inclusão  

7 Dificuldades  Diferenças  Necessidades  *Possibilidades  

8 Valores  *Luta  Conquista    

9 Ajuda  Respeito  Vontade  *Dedicação  

10 Único  Diferente  Ensino  Qualidade  

11 Especial  Necessidades  Limites  *Superação  

12 Profissional  Especialista  Preconceito  *Capacitação  

13 *Aprendizagem  Amor  Trabalho  Atenção 

14 Respeito  Cuidados  Escola  *Preconceito  

15 Educação  Amor  Especial  *Superação  

16 *Capacitação  Adequação  Responsabilidade  Peculiaridades  

17 Adaptar-se  *Igualdade  Direito  Desenvolver-se  

18 *Individualidade Inclusão  Diversidade  Especificidade  
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19 *Necessário  Desafio  Difícil  Despreparada  

20 *Ambiente  Dedicação   Independência  Respeito   

21 Auditiva  Física  *Déficit mental  Visual  

22 

Desafio  Utopia  *Atividades 
diferenciadas 

Garantia  

23 Diferenças  *Educação  Adaptação  Ajuda  

24 

*Professores 
capacitados 

Amor  Convivência  Inclusão  

25 *Preparação Conhecimento  Respeito  Adaptação  

26 *Lugar Destino  Agir  Saúde  

27 *Especialização  Necessidade  Adaptação  Aceitação  

28 *Adaptação  Preparação  Aceitação  Utopia  

29 Dedicação  Comprometimento *Governo  Município  

30 Metodologia  Inovações  *Prática  Teoria  

31 Amor  Tolerância  Aperfeiçoamento  *Inclusão  

32 Inclusão  Respeito  *Oportunidade  Educação  

33 *Estrutura  Escolas  Professores  Especialistas  

34 *Capacitação  Materiais didáticos  Amor  Respeito  

35 Educação  *Inclusão  Reflexão  Desafio  

36 

*Necessidade  Hiperatividade  Libras  Dificuldade de 
aprendizagem  

37 *Aluno  Carência  Direitos  Colaboração  

38 Dedicação  Estudo  Atenção  *Dignidade  

39 Direitos  Lei  Educação  *Especiais  

40 Educação  Direito  *Capacidade  Conquista  

41 *Apoio  Conforto  Afeto  Educação  

42 Diferente  Abaixo da média  Terminologia  *Adaptações  

43 Acomodação  *Espaço físico  Locomoção  Dificuldade  

44 *Diversidade  Diferença  Trabalho  Medo  

45 Diferença  Especiais  Carinho  *Amor  

46 

Estudo  Pesquisas  *Comprometiment
o  

Adaptações  

47 *Criança  Disciplina  Pais  Colaboração  

48 *Planejamento  Amor  Diferenças  Classes  

49 Locomoção  Acomodação  Espaço físico  *Adequação  

50 *Criança  Ajuda  Locomoção  Auxílio  

51 Ajuda  Segurança  Importância  *Apoio  

52 *Capacitações  Materiais  Jogos  Apoio  

53 *Muita leitura  Atenção  Amor  Diálogo  

54 Reflexão  Cuidado  Amor  *Revolução  

55 *Criança  Experiência  Mistério  Dificuldade  
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56 *Dificuldade  Experiência  Alunos  Dedicação  

57 Surdo  Mudo  Paralítico  Cego  

58 Educação  *Respeito  Oportunidade  Trabalho  

59 Aprendizado  *Valorização  Capacidade  Colaboração  

60 Materiais  Apoio  Convívio  *Vontade  

61 Respeito  *Valor  Integração  Amizade  

62 *Oportunidade   Inclusão  Educação  Direitos  

63 Cuidado  *Dedicação  Atenção    

64 Inclusão  *Capacitação  Portadores  Adaptação  

65 *Fato  Realidade  Otimismo  Empenho  

66 Tempo  Prazer  *Dedicadas  Amor  

67 Dificuldades  Deficiência  Carência  *Preparo  

68 Atenção  Preparo  Dedicação  *Inclusão  

69 *Dedicação  Preparo  Paciência    Amor  

70 Fundamental  *Inclusão  Respeito  Solidariedade  

71 

Amparo  Inclusão  Sociedade  *Profissional 
capacitado 

72 Dedicação  Socialização  *Amor  Realidade  

73 Atenção  *Dedicação  Desenvolvimento  *Estudo /aceitação 

74 *Adequações  Planejamento  Apoio  Inclusão  

75 *Competência    Dedicação  Estrutura  Doação  

76 Adaptação  *Capacitação  Investimento  Perseverança  

77 Portadores  Inclusão  *Capacitação  Adaptação  

78 Auxílio  Atenção  *Amor  Dedicação 

79 Inclusão  *Amor  Cuidado  Atenção  

80 *Recurso  Limites  Aceitação  Tecnologias  

81 Aceitar  Entender  Conhecer  *Desafio  

82 Integração  Dedicação  Atenção  *Capacitação  

83 Atendimento  Educacional  Especializado  *Capacitação  

84 *Especial  Diferente  Novo  Atenção  

85 Alegria  *Amor  Vivência  Preconceito  

86 
Carinho  *Respeito  Atenção  Desenvolvimento  

87 Importante  Necessário  Estudo  *Especialização  

88 Surdo  Paraplégico  Mudo  *Recurso  

89 Profissional  Cuidado  *Respeito  Recursos  

90 Alunos  Alfabeto móvel  Recursos  *Intervenção  
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Associações a partir do termo associado: EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Sujeito 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 

1 Diferente (adaptada) Capacitação  Aprendizagem  *Compromisso  

2 Amor  Dignidade  Diferença    

3 Capacidade  *Igualdade  Superação  Preconceito  

4 *Dedicação  Respeito   Capacidade   Profissionalismo  

5 Igualdade  Carinho  Dedicação  *Superação  

6 *Compromisso  Estudo  Dedicação  Dever  

7 *Conquista        

8 *Diferenças  Prazer  Conquista    

9 Preparo  *Conhecimento  Material  Apoio  

10 Evolução  Caminho  Especificidade  Competência  

11 DA *DI DV DF 

12 Professor  Dom  Informação  *Dedicação  

13 Respeito  Carinho  *Oportunidade  Ordem  

14 

Escola  Criança  Despreparo  *Profissional 
capacitado 

15 *Direito  Dever  Necessidade  Cidadania  

16 Realidade  *Necessidade  Fundamental  Importante  

17 Discriminação  Rejeição  *Acolhimento  Diferente  

18 Amor  Paciência  *Trabalho  Dedicação  

19 *Desafio  Preparação  Necessidade  Meta  

20 Igualdade Fraternidade  Experiência  *Direito  

21 Difícil  *Preparo  Exclusão  Ser repensada  

22 Desafio  *Capacitação  Inclusão  Admiração  

23 Educação  *Criança  Diferença  Igualdade  

24 

*Aluno especial  Deficiências  Inclusão  Professor 
especialista 

25 Inclusão  Diferença  Respeito  *Crescimento  

26 Sala  Alunos  Professores  *Família  

27 *Educação  Necessidades  Especiais  Respeito  

28 *Respeito  Adaptação  Inclusão  Necessária  

29 Comprometimento  Estudo  *Dedicação  Ajuda  

30 *Inclusão  Aprendizagem  Especiais  Dificuldade  

31 *Vida  Atitude  Comportamento  Diferente  

32 Aprender  Ser  *Conviver  Fazer  

33 *Importante    Família  *Aluno  

34 

Ensino  Trabalho 
diferenciado 

*Auxílio professor  Respeito/ 
Individualidade 

35 Medo  Desafio  Inclusão   *Conhecimento  
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36 *Amor  Dedicação  Carinho  Compromisso  

37 Inclusão  *Aprendizagem  Dificuldade  Deveres  

38 *Capacidade  Atenção  Orientação    

39 Educação  *Inclusão  Informação  Cidadão  

40 Aprendizagem  *Direito  Capacidade  Participação  

41 Paciência  Carinho  Gostar  *Ensinar  

42 

*Modalidade de 
ensino  

Classificação  Ensino específico  Classes 
especiais/sala de 
recurso 

43 Apoio  Materiais  Inovação  *Necessidade  

44 

*Classificação  Modalidade de 
ensino 

Rótulo  Exclusão  

45 Sucesso  Planejamento  *Inclusão  Amor  

46 Dificuldade  Desempenho  Apoio  *Estudo  

47 *Escola  Grupo  Colaboração  Reunião  

48 Planejamento  Salas  Recursos  *Adaptações  

49 Século XXI Novidade  Integração  *Especialização  

50 Criança  *Amor  Ajuda  Paciência  

51 Capacitações  Materiais  *Responsabilidade  Jogos  

52 

Apoio  Materiais  Capacitação  *Comprometiment
o  

53 Carinho  Dedicação  Escola  *Solidariedade  

54 Respeito  Seriedade  Amor  *Estudo  

55 Criança  Insegurança  Conhecimento  *Paciência  

56 Criança  *Mudança  Imediato  Paciência  

57 *Visão  Sentir  Fazer  Conhecer  

58 *Oportunidades  Respeito  Socialização  Integração  

59 Saber  *Inclusão  Participação  Envolvimento  

60 Vagas  Auxílio  Colaboração  *Recursos  

61 Oportunidade  *Inclusão  Amor  Solidariedade  

62 Valor  *Amor  Respeito  Solidariedade  

63 Educação  *Capacitação  Auxílio psicológico    

64 Capacitação  Formação  *Inclusão  Ambiente favorável  

65 Oportunidade  *Profissionais  Espaço  Aceitação  

66 Educar  Prazer  *Igualdade  Amor  

67 *Normal  Inclusão  Trabalho  Preparo  

68 *Inclusão  Preparo  Dedicação  Ajuda  

69 Respeito  *Amor  Dedicação  Preparo  

70 Ambiente favorável  *Igualdade  Amor  Capacitação  

71 Capacitação  Informação  *Amor  Políticas  



 

 

134 

 

72 Especialista  Dificuldade  *Aceitação  Criança  

73 Preparo  Apoio  Especialistas  *Amor  

74 *Especialistas  Inclusão  Adequações  Planejamento  

75 *Capacitação  Competência  Ajuda  Profissional  

76 *Separação  Especifico  Tratamento  Individual  

77 Capacitação  *Inclusão  Ambiente favorável  Formação  

78 

Crianças especiais  Especialista  *Trabalho 
diferenciado 

Educação  

79 *Trabalho  Paciência  Amor  Dedicação  

80 Recursos  Limites  Aceitação  *Força  

81 Amor  *Dedicação  Entrega  Aceitação  

82 *Especialista  Inclusão  Integração  Solidariedade  

83 Especialidade  Direitos  Atenção  *Paciência  

84 Educar  *Perseverança  Paciência  Dedicação  

85 *Coragem  Especial  Desafio  Amor  

86 Especialização  *Formação  Acolhimento  Preparo  

87 *Dedicação  Importante  Necessária  Linda  

88 Estratégias  Didática  *Amor  Igualdade  

89 Professor  Aluno  *Capacitação  Responsabilidade  

90 Dedicação  *Respeito  Acompanhamento  Atenção  
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TABELA DINÂMICA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA TOTAL  SINÔNIMOS 

aceitacao 8   

aceitar  2 aceitacao 

acesso  1   

acolher  4 acolhimento 

acolhimento  3   

acreditar  1   

adaptar 1 adequacao 

adequacao 2   

ajuda  2   

alfabetizar  1   

aluno  2   

alunos com necessidades especiais 1   

amar  2 amor 

amor  16   

amor   1   

angustia  1 medo 

apoio  1 ajuda 

aprender  3 aprendizagem 

aprendizagem  5   

atencao 3   

atendimento diversificado  1   

bagunca 1 indisciplina 

barreira  1 dificuldade 

barreiras  1 dificuldade 

capacidade  1   

capacitacao 1   

carencia 1   

carinho  1 amor 

chance  1 oportunidade 

cidadania  2   

colaboracao 1 ajuda 

colocar  1 integracao 

compartilhar  2   

compreender  2 compreensao 

compreensao 1   

comprometimento  2 compromisso 

compromisso  1   

conhecer  1 conhecimento 

conhecimento  2   

conquistas  1   

crianca 1 aluno 

crianca 9 aluno 

cuidado  1 atencao 

dedicacao 4   

dedicacao 1   

dedicar  1 dedicacao 

deficiencia 5   

deficiente  4 deficiencia 
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demagogia  1 incoerencia 

democracia  1   

desafio  5   

desejo  1 compromisso 

despreparo  2   

dever 1   

dever  1   

diferenca 9 diversidade 

diferente 1 diversidade 

dificil 4 dificuldade 

dificuldade 1   

dificuldade  6   

dignidade  1   

direito 1   

direito  7   

diversidade  5   

duvida 1 inseguranca 

duvida  1 inseguranca 

educacao 3   

educar  1 educacao 

educar-se  1 educacao 

envolver  1 compromisso 

escola  1   

esforco 1 compromisso 

estudo  3 conhecimento 

exclusao 1   

expectativa  1   

falta de informacao 1 despreparo 

fraternidade  1 amor 

garantia  1   

gratificante  1   

humanizacao 1   

humanizar  1 humanizacao 

ideal  1   

igualdade  19   

hiperativo 1   

importante  1   

incentivo  1   

incerteza  1 inseguranca 

incluir  6 inclusao 

inclusao 8   

inclusiva 1 inclusao 

incoerencias 1 incoerencia 

inseguranca 4   

integracao 2   

interacao 2 socializacao 

interprete  1 profissional 

intervencao 1   

liberdade 1   

liberdade  3   
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limite 1   

medo  7   

mudanca 1   

mudanca de pensamento 1 mudanca 

necessaria 2 necessidade 

necessidade  4   

novas concepcoes 1   

novo  4   

oportunidade 1   

oportunidade  11   

paciencia 4   

para todos 1   

participacao 4   

partilha   1 compartilhar 

paz  1   

pessoa  1   

por que  1 duvida 

preconceito 1   

preconceito  7   

preparacao 1 capacitacao 

profissional  1   

profissionalismo  1 profissional 

real  1   

receber  1 acolhimento 

recursos  1 recurso 

respeitar  1 respeito 

respeito 1   

respeito  26   

responsabilidade  2   

saude 1   

seguranca 1   

so papel  1 incoerencia 

socializacao 5   

socializar  2 socializacao 

sociedade  2   

solidariedade 1 amor 

solidariedade  4 amor 

superacao 2   

surdo  1 deficiencia 

susto  1 medo 

tolerancia 1 paciencia 

uniao 2   

unidade  1 uniao 

utopia  2   

valor 1 valorizacao 

valor  1 valorizacao 

valorizacao 1   

valorizar  1 valorizacao 

vida  1   

viver  1 vida 
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vontade  1 compromisso 

 
Total geral 
 357   

TABELA DINÂMICA 

NECESSIDADES EDUC. ESPECIAIS TOTAL SINÔNIMOS 

abaixo da media  1 deficiencia 

aceitacao 3   

aceitar  1 aceitacao 

acomodacao 2   

adaptacao 7   

adaptacoes 2 adaptacao 

adaptar-se  1 adaptacao 

adequacao 2 adaptacao 

adequacoes 1 adaptacao 

afeto  1 amor 

agir  1   

ajuda  4   

alegria  2   

alfabeto movel 1 recurso didatico 

aluno  1   

alunos  2 aluno 

ambiente  1   

amizade  1 socializacao 

amor  15   

amparo  1 ajuda 

aperfeicoamento 1 aprendizagem 

apoio  5 ajuda 

aprendizado  2 aprendizagem 

aprendizagem  2   

atencao 1   

atencao 11   

atendimento  1 atencao 

atividades diferenciadas  1 recurso didatico 

auditiva  1 deficiencia 

auxilio  2 ajuda 

capacidade  2 capacitacao 

capacitacao 10   

carencia 2   

carinho  2 amor 

cego  1 deficiencia 

classes  1   

colaboracao 3 ajuda 

competencia 1 capacitacao 

comprometimento 1   

comprometimento  1   

conforto  1   

conhecer  1   

conhecimento  1   

conquista  2   
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convivencia 1 socializacao 

convivio 1 socializacao 

crianca 3 aluno 

cuidado  4 ajuda 

cuidados  2 ajuda 

dedicacao 1   

dedicacao 11   

dedicacao 1   

dedicadas  1 dedicacao 

deficiencia 1   

deficit mental  1 deficiencia 

desafio  4   

desenvolver-se  1 desenvolvimento 

desenvolvimento  3   

despreparada  1   

destino  1   

dialogo  1   

diferenca 3   

diferencas 2 diversidade 

diferente  3 diversidade 

dificil 1 dificuldade 

dificuldade  4   

dificuldade de aprendizagem  1   

dificuldades  1 dificuldade 

dignidade  2   

direito  2   

direitos  4 direito 

disciplina  1   

diversidade  2   

doacao 1 dedicacao 

educacao 9   

educacional  1 educacao 

empenho  1 dedicacao 

ensino  1 educacao 

entender  1 conhecimento 

escola  1   

escolas  1 escola 

espacofisico 2 ambiente 

especiais  2 especial 

especial  3   

especialista  1 especializacao 

especialistas  1 especializacao 

especializacao 3   

especializado  1 especializacao 

especificidade  1   

esperto  1   

estrutura  2   

estudo  3 conhecimento 

estudo /aceitacao 1 conhecimento 

experiencia 2   
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fato  1   

fe 1   

fisica 1 deficiencia 

fundamental  1   

garantia  1   

genio 1   

governo  1   

hiperatividade  1   

igualdade  3   

importancia 1   

importante  1 importancia 

inclusao 14   

independencia 1   

individualidade 1   

inovacoes 1 mudanca 

integracao 2   

intelecto  1 deficiencia 

intervencao 1   

investimento  1   

jogos  1 recurso didatico 

justica 1   

lei  1   

liberdade  1   

libras  1   

limites  2   

locomocao 3   

lugar  1 ambiente 

luta  1 dificuldade 

materiais  2 recurso didatico 

materiais didaticos 1 recurso didatico 

medo  1   

metodologia  1   

misterio 1   

mudanca 1   

mudo  2 deficiencia 

muita leitura  1   

municipio 1 governo 

necessario 2 necessidade 

necessidade  2   

necessidades  2 necessidade 

novo  1   

novo olhar 1   

oportunidade  2   

oportunidade   1   

otimismo  1   

paciencia 1   

pais  1   

paralitico  1 deficiencia 

paraplegico 1 deficiencia 

peculiaridades  1 especificidade 
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perseveranca 1   

pesquisas  1 conhecimento 

planejamento  2   

portadores  2   

possibilidades  1 oportunidade 

pratica  1 conhecimento 

prazer  1 alegria 

preconceito  3   

preparacao 2 capacitacao 

preparo  3 capacitacao 

professores  1   

professores capacitados 1 capacitacao 

profissional  2   

profissional capacitado 1 capacitacao 

qualidade  1   

realidade  2   

recurso  2   

recursos  2 recurso 

reflexao 2   

respeito  10   

respeito   1   

responsabilidade  1   

revolucao 1   

saude 1   

seguranca 1   

socializacao 1   

sociedade  1   

solidariedade  1 amor 

superacao 3   

surdo  2 deficiencia 

tecnologias  1   

tempo  1   

teoria  1  

terminologia  1   

tolerancia 1 paciencia 

trabalho  3   

unico 1 especificidade 

utopia  2   

valor  1 valorizacao 

valores  1 valorizacao 

valorizacao 1 valor 

visual  1 deficiencia 

vivencia  1   

vontade  2   

vontade de viver  1   

Total geral 357   
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TABELA DINÂMICA  

EDUCAÇÃO ESPECIAL TOTAL SINÔNIMO 

aceitacao  4   

acolhimento  2   

acompanhamento  1   

adaptacao  1   

adaptacoes  1 adaptacao 

adequacoes  1 adaptacao 

admiracao  1   

ajuda  4 apoio 

aluno  2   

aluno especial  1   

alunos  1 aluno 

ambiente favoravel  3   

amor  17   

apoio  5   

aprender  1 aprendizagem 

aprendizagem  4   

atencao  3 apoio 

atitude  1   

auxilio  1 apoio 

auxilio professor  1 apoio 

auxilio psicologico  1 apoio 

caminho  1   

capacidade  3   

capacidade   1   

capacitacao  10   

capacitacoes  1 capacitacao 

carinho  5 amor 

cidadania  1   

cidadao  1 cidadania 

classes especiais/sala de recurso 1   

classificacao  2   

colaboracao  2 apoio 

competência  2   

comportamento  1   

comprometimento  2 compromisso 

compromisso  3   

conhecer  1 conhecimento 

conhecimento  3   

conquista  2   

conviver  1   

coragem  1   

crescimento  1   

crianca  6 aluno 

criancas especiais  1 aluno especial 

da 1 deficiencia 

dedicacao  15   

deficiências  1 deficiencia 

desafio  4   
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desempenho  1   

despreparo  1   

dever  2   

deveres  1 dever 

df 1 deficiencia 

di 1 deficiencia 

didatica  1   

diferenca  3   

diferencas  1 diferenca 

diferente  2 diferenca 

diferente (adaptada) 1 diferenca 

dificil  1 dificuldade 

dificuldade  4   

dignidade  1   

direito  3   

direitos  1 direito 

discriminacao  1   

dom  1   

dv 1 deficiencia 

educacao  5   

educar  2 educacao 

ensinar  1 ensino 

ensino  1   

ensino especifico  1   

entrega  1 dedicacao 

envolvimento  1 dedicacao 

escola  3   

espaco  1   

especiais  2 especial 

especial  1   

especialidade  1 especializacao 

especialista  3 especializacao 

especialistas  2 especializacao 

especializacao  2 especializacao 

especificidade  1 especial 

especifico  1 especial 

estrategias  1   

estudo  4 conhecimento 

evolucao  1   

exclusao  2   

experiência  1   

familia  2   

fazer  2   

forca  1   

formacao  3 capacitacao 

fraternidade  1 amor 

fundamental  1   

gostar  1 amor 

grupo  1   

igualdade 1   
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igualdade  6   

imediato  1   

importante  3   

inclusao  16   

inclusao   1   

individual  1   

informacao  3 conhecimento 

inovacao  1   

inseguranca  1   

integracao  3   

jogos  1 material 

limites  1 ordem 

linda  1   

materiais  3 material 

material  1   

medo  1   

meta  1   

modalidade de ensino 1   

modalidade de ensino  1   

mudanca  1   

necessaria  2 importante 

necessidade  4   

necessidades  1 necessidade 

normal  1   

novidade  1   

oportunidade  3   

oportunidades  1 oportunidade 

ordem  1   

orientacao  1   

paciência  8   

participacao  2   

perseveranca  1   

planejamento  3   

politicas  1   

prazer  2   

preconceito  1   

preparacao  1 capacitacao 

preparo  7 capacitacao 

professor  2   

professor especialista  1 especializacao 

professores  1 professor 

profissionais  1 profissional 

profissional  1   

profissional capacitado  1 capacitacao 

profissionalismo  1 profissional 

realidade  1   

recursos  3   

rejeicao  1 exclusao 

respeito  9   

respeito   1   
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respeito individualidade 1 respeito 

responsabilidade  2   

reuniao  1   

rotulo  1   

saber  1 conhecimento 

sala  1   

salas  1 sala 

seculo xxi 1   

sentir  1   

separacao  1   

ser  1   

ser repensada  1   

seriedade  1   

socializacao  1   

solidariedade  4 amor 

sucesso  1   

superacao  2   

trabalho  3   

trabalho diferenciado  2   

tratamento  1   

vagas  1   

valor  1   

vida  1   

visao  1   

Total geral 352   
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ANEXO V - TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DAS FRASES 
INCOMPLETAS  
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ASPECTOS/DIMENSÕES FRASES ESTÍMULO  FINALIDADE 

Significado ser professor 1) Para mim, ser professor 
significa..... 

- Levantar informações sobre 
como o professor significa 
sua profissão.  

Escolha da profissão 2) Escolhi ser professor 
porque... 

- Conhecer os fatores que 
influenciaram no processo de 
escolha para a carreira de 
professor 

Sentimentos relacionados à 
profissão de professor 

3) Como professor eu me 
sinto... 

- Compreender os 
sentimentos associados à 
profissão 

Função do professor 4) Minha função junto ao 
aluno é ..... 

 - Levantar informações 
acerca de como o professor 
percebe sua função. 

Dificuldades relacionadas ao 
exercício profissional e 
atitudes frente a essas 

5) A maior dificuldade 
relacionada à minha 
profissão é ... 
6) Para lidar com essa 
dificuldade eu...  

- Compreender como o 
professor concebe os 
problemas no exercício de 
sua profissão e como lida 
com tais dificuldades. 

Concepção de aluno 7) O aluno é .....  - Levantar informações sobre 
como o professor 
compreende o ser aluno 

Conceito de inclusão 8) Incluir é ..... 
13) Percebo que um aluno 
está sendo excluído quando 
.... 
14) O maior motivo de 
exclusão hoje é... 
20) A inclusão... 

- Compreender o que o 
professor entende por 
inclusão/exclusão. 

Sentimentos acerca da 
inclusão 

9) Sinto que a inclusão ..... - Levantar quais os 
sentimentos e atitudes do 
professor acerca da inclusão 

Expectativas sobre a inclusão 10) Espero que a inclusão ..... 
11) A inclusão sempre... 
15) Incluir é necessário 
porque... 

- Compreender o que o 
professor espera da inclusão 

Prática da inclusão 12) Para incluir meus alunos 
eu...... 
18) Na escola em que 
trabalho a inclusão... 

- Compreender como o 
professor atua para incluir 
seus alunos 

Meios de informação sobre 
inclusão 

16) A primeira vez que ouvi 
falar em inclusão escolar foi 
em ... através... 
17) Procuro me informar 
acerca da inclusão através .... 

- Conhecer os meios quais 
as informações acerca da 
educação inclusiva têm sido 
propagadas. 
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DO QUESTIONÁRIO TIPO FRASES 
INCOMPLETAS – PRÉ-TESTE  
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FRASES PARA COMPLETAR (PRÉ-TESTE) 

Leia as frases abaixo e responda com a primeira idéia que vier à sua 

mente. Não pense muito sobre as respostas.  

Não tem certo ou errado, responda de acordo com o que você realmente 

acredita. 

Caso o espaço deixado para responder não seja o suficiente, continue a 

resposta na parte de trás da folha, indicando o número da questão. 

1) Para mim, ser professor significa _____________________________ 

______________________________________________________________ 

2) Escolhi ser professor porque _________________________________ 

______________________________________________________________ 

3) Como professor eu me sinto __________________________________ 

______________________________________________________________ 

4) Minha função junto ao aluno é ________________________________ 

______________________________________________________________ 

5) A maior dificuldade relacionada à minha profissão é _______________ 

______________________________________________________________ 

6) Para lidar com essa dificuldade eu _____________________________ 

______________________________________________________________ 

7) O aluno é _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8) Incluir é __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9) Sinto que a inclusão ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10) Espero que a inclusão _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

11) A inclusão sempre __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

12) Para incluir meus alunos eu ____ ______________________________ 

______________________________________________________________ 

13) Percebo que um aluno está sendo excluído quando _______________ 
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______________________________________________________________ 

14) O maior motivo de exclusão hoje é _____________________________ 

______________________________________________________________ 

15) Incluir é necessário porque ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

16) Procuro me informar acerca da inclusão através __________________ 

______________________________________________________________ 

17) A primeira vez que ouvi falar em inclusão foi em __________________ 

através ________________________________________________________ 

18) Na escola em que trabalho, a inclusão __________________________ 

______________________________________________________________ 

19) Gostaria que a inclusão _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

20) A inclusão _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ANEXO VII - TABELA DE ANÁLISE DO ITENS DO QUESTIONÁRIO 
TIPO FRASES INCOMPLETAS  
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Frases estímulo Respostas Pré-Teste Análise 

 
 
1. Para mim, ser 
professor significa... 

A. ter um compromisso com a arte de 
educar; 

B. instruir, passando informação e 
conhecimento; 

C. não só ensinar, mas também trocar 
experiências; 

D. realização; 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 

 
 
 
2. Escolhi ser 
professor porque... 

A. acredito que a educação é o nosso 
futuro; 

B. tenho condições de contribuir para uma 
educação consciente; 

C. não tive oportunidade de fazer o curso 
que queria (Bioquímica); 

D. acredito na educação, gosto de ensinar 
e aprender; 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

 
 
 
3. Como professor 
eu me sinto... 

A. realizada para exercer minha função; 
B. capacitado, me sinto bem contribuindo 

com a educação do ser humano; 
C. realizado, pois me dediquei naquilo que 

me formei; 
D. realizada; 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação, 

 
 
 
4.Minha função 
junto ao aluno é... 

A. de respeito, compreensão e 
aprendizagem; 

B. orientar, informar, conscientizar e torná-
lo um cidadão comprometido; 

C. ensinar; 
D. a de construir, junto com os estudantes, 

conhecimento a partir de informações; 

Item com 
sobreposição de 
significado com item 
01. 

 
 
 
5. A maior 
dificuldade 
relacionada à minha 
profissão é... 

A. os desafios que acontecer a cada dia; 
B. expor minhas idéias, , a não aceitação 

das diversidades culturais; 
C. lidar com a disciplina (motivação); 
D. falta de interesse da clientela; 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

 
 
 

6. Para lidar com 
essas dificuldades 
eu... 

A. procuro estudar e entender cada 
situação problema; 

B. tento colocar minhas idéias de forma 
sucinta, tento mostrar que todos têm 
espaço; 

C. gostaria de ter maior apoio por parte 
da direção da escola (apoio 
pedagógico); 

D. tento motivá-los; 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

 
 
 
7. O aluno é... 

A. o ser que completa o educador em seu 
papel; 

B. um ser em construção, devemos 
fazermos parte no todo do mesmo; 

C. um ser carente que necessita de 
atenção, não só de conteúdos; 

D. essencial; 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 

 
 
 

A. fazer com que todos não sejam apenas 
incluídos no espaço, mas sim no social 
e no pedagógico; 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 
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8. Incluir é... 

B. a aceitação dos diferentes, lidar com 
essas diferenças, para alguns causa 
medo; 

C. dar oportunidade a todos aqueles que 
tem algum problema ; 

D. direito; 

 
 
 
9. Sinto que a 
inclusão... 

A. é uma tarefa árdua que exige um 
grande comprometimento de todos os 
órgãos; 

B. ainda não é totalmente aceita; 
C. é necessária; 
D. é importante; 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 

 
 

10. Espero que 
a inclusão... 

A. seja realmente algo que não fique 
apenas no papel, mas que venha para a 
realidade; 

B. seje de forma ativa, para que todos os 
diferentes tenham seu espaço; 

C. melhore a educação; 
D. seja satisfatório; 

Sobreposição de 
significado com o 
item 11. 

 
 

11. A inclusão 
sempre... 

A. deveria existir e fazer parte das políticas 
públicas; 

B. causou medo e até indiferença; 
C. beneficia o aluno; 
D. traz pânico; 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 

12. Para incluir 
meus alunos eu... 

A. trabalho igual com todos, fazendo assim 
com que se sintam importantes e 
valorizados; 

B. tento mostrar suas qualidades e 
habilidades; 

C. conhecê-los melhor; 
D. deveria tratá-los como pessoas 

normais; 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 

13. Percebo que 
um aluno está 
sendo excluído 
quando... 

A. em uma atividade realizada em sala de 
aula ele fica sentado sozinho (isolado); 

B. não estão tendo um olhar para suas 
habilidades; 

C. ele é discriminado; 
D. criticam-o 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 

14. O maior 
motivo de exclusão 
hoje é... 

A. a diferença econômica e o preconceito; 
B. falta de políticas públicas, cumprimento 

de lei e manifestos; 
C. o preconceito; 
D. falta de entendimento do assunto; 

Item atendeu aos 
objetivos da tabela 
de especificação 

15. Incluir é 
necessário porque... 

A. cada aluno tem seus direitos e deveres 
que devem ser respeitados por toda a 
sociedade; 

B. para que todos sejam tratados com 
igualdade, respeitando o potencial que 
cada um tem; 

C. todos tem o mesmo direito; 
D. somos todos iguais; 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

16. A primeira vez 
que ouvi falar em 
inclusão escolar foi 
em ...através... 

A. 2007 – das aulas de políticas públicas 
no ensino superior; 

B. Igrejas e escolas – palestras; 
C. De leituras; 
D. De cursos; 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

17. Procuro me A. de leis existentes, palestras e estudo; Item não atendeu 
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informar acerca da 
educação inclusiva 
através... 

B. de palestras, informativo, jornal e na 
LDB e ECA; 

C. (não respondeu) 
D. Revistas, jornais – de cursos 

aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

18. Na escola em 
que trabalho, a 
inclusão... 

A. (não respondeu) 
B. sim, mas não de forma democrática; 
C. sempre foi feita; 
D. de um cadeirante; 

Item não poderá ser 
incluído no 
questionário devido 
à não compreensão 
dos professores 
acerca do artigo “a” 
que tem sido 
compreendido como 
o verbo “há”. 

19. Gostaria que 
a inclusão...  

A. Fosse como um sonho se tornando em 
realidade, em que tudo seria da forma 
necessária; 

B. Fosse cumprida na sua totalidade como 
manda a lei; 

C. Existisse em todos os segmentos; 
D. Fosse aceita por todos; 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

20. A inclusão... A. Tem um papel de incluir e proporcionar 
um melhor entrosamento social de cada 
criança; 

B. É a oportunidade que os diferentes 
possa vencer as diferenças e mostrar 
seu potencial; 

C. (não respondeu) 
D. Necessária 

Item não atendeu 
aos objetivos da 
tabela de 
especificação 

As repostas dos professores foram transcritas exatamente como escreveram nos 
questionários. 
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ANEXO VIII - FORMULÁRIO DE FRASES INCOMPLETAS  

(VERSÃO FINAL) 
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FRASES PARA COMPLETAR (APRESENTAÇÃO FINAL) 

Leia as frases abaixo e responda com a primeira idéia que vier à sua 

mente. Não pense muito sobre as respostas.  

Não tem certo ou errado, responda de acordo com o que você realmente 

acredita. 

Caso o espaço deixado para responder não seja o suficiente, continue a 

resposta na parte de trás da folha, indicando o número da questão. 

01)  Para mim, ser professor significa ______________________________ 

______________________________________________________________ 

02)  O aluno deve ser __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

03)  Incluir é __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

04)  Meu sentimento sobre a inclusão______________________________ 

______________________________________________________________ 

05) A inclusão sempre __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

06) Para incluir meus alunos eu __________________________________ 

______________________________________________________________ 

07) Percebo que um aluno está sendo excluído quando _______________ 

______________________________________________________________ 

08) O maior motivo de exclusão hoje é _____________________________ 

______________________________________________________________ 

09)  Para que a inclusão seja efetivada ____________________________ 

______________________________________________________________ 

10) Alguns professores não aceitam a inclusão porque ________________ 

______________________________________________________________ 
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ANEXO IX - MATERIAL RODADO NO SOFTWARE EVOC  
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Termo: Educação Inclusiva 

 

Les 3 colonnescorrespondentrespectivement : 

auMot 

    à saFréquence 

    à son Rang Moyen 

Le Fréquenceminimaledesmots est 6  

 

********************************** 

Cas ou laFréquence>= 12 

et 

leRangMoyen< 2,5 

 

aluno 12 1,000 

inclusao 15 1,667 

oportunidade                          13 2,000 

respeito                                 28 2,429  

 

********************************** 

Cas ou laFréquence>= 12 

et 

leRangMoyen>= 2,5 

 

amor 21 2,524 

diversidade                              15 2,800 

igualdade                                19 2,684  

 

********************************** 

Cas ou laFréquence< 12 

et 

       le Rang Moyen< 2,5 

 

aceitacao 10 2,200 

acolhimento                            8 1,500 

deficiencia 10 1,900 

dificuldade                              9 2,444 

direito                                  8 2,125 

medo                                     9 2,000 
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necessidade                             7 2,000 

socializacao 10 2,000 

 

********************************** 

Cas ou laFréquence< 12 

et 

       le Rang Moyen>= 2,5 

 

aprendizagem 8 2,500 

conhecimento                             6 3,500 

dedicacao 6 2,667 

inseguranca 7 2,714 

preconceito                              8 2,875 

 

Termo: Necessidades Educacionais Especiais 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

  au Mot 

  à sa Fréquence 

  à son Rang Moyen 

 

Le Fréquence minimale des mots est 5 

 

********************************** 

Cas ou la Fréquence>= 13 

                    et 

 le Rang Moyen < 2,5 

 

ajuda 21 2,476 

atencao 13 2,462 

capacitacao 20 2,450 

deficiencia 14 2,429 

 

 

********************************** 

Cas ou laFréquence>= 13 

                    et 

 leRangMoyen>= 2,5 

 

adaptacao                                13 2,769 
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amor                                     18 2,611 

dedicacao                                16 2,500 

inclusao                                 14 2,500 

 

 

********************************** 

Cas ou la Fréquence< 13 

                    et 

    le Rang Moyen < 2,5 

 

aluno 6 1,333 

aprendizagem                             5 1,800 

conhecimento                             11 2,455 

dificuldade                              7 2,286 

diversidade                              10 1,800 

educacao 11 2,273 

especial                                 5 2,200 

necessidade                              6 1,833 

recurso-didatico 6 2,167 

respeito                                 11 2,455 

 

 

********************************** 

Cas ou la Fréquence< 13 

                    et 

  le Rang Moyen >= 2,5 

 

aceitacao                                5 3,000 

direito                                  6 2,667 

especializacao 7 3,000 
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 Termo: Educação Especial 

 Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

  au Mot 

  à sa Fréquence 

  à son Rang Moyen 

 

Le Fréquence minimale des mots est 4 

 

 

********************************** 

Cas ou la Fréquence>= 8 

                    et 

 le Rang Moyen < 2,5 

 

aluno                                    9 2,000 

amor                                     24 2,458 

capacitacao 22 2,227 

especializacao 9 2,000 

inclusao 17 2,118 

respeito                                 10 2,000 

 

 

********************************** 

Cas ou la Fréquence>= 8 

                    et 

 le Rang Moyen >= 2,5 

 

apoio 17 2,824 

conhecimento                             11 2,909 

dedicacao      17 2,765 

paciencia      8 3,000 

 

 

********************************** 

Cas ou laFréquence< 8 

et 

 le Rang Moyen < 2,5 
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aprendizagem                             5 1,800 

capacidade                               6 2,333 

deficiencia 5 2,400 

desafio                                  4 1,750 

dificuldade                              5 2,200 

direito                                  4 2,250 

educacao 7 1,429 

igualdade                                7 2,429 

oportunidade                             4 1,500 

 

 

********************************** 

Cas ou laFréquence< 8 

et 

 le Rang Moyen >= 2,5 

 

aceitacao                                4 3,500 

compromisso                              5 2,800 

diferenca 7 2,571 

especial                                 5 2,600 

importante                               5 2,800 

material                                 5 2,600 

necessidade                              5 2,800 

profissional                             4 3,500 

solidariedade                            4 4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


