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RESUMO 

 

 

KITAHARA, A. M. V. Representações Sociais de professores do Ensino Fundamental 

sobre alunos com deficiência e a Educação Inclusiva. 2018. 230. f. Tese (Doutorado) – 

Universidade Metodista de São Paulo. 

 

 

Esta tese de doutorado investigou as Representações Sociais de Professores do Ensino 

Fundamental sobre alunos com deficiência e a Educação Inclusiva nas Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental da Rede Municipal da Cidade de São Paulo. Utilizou-se a Teoria de 

Representações Sociais de Serge Moscovici. Analisaram-se as Representações Sociais que os 

professores têm dos alunos com deficiência e como tais representações repercutem na prática 

da docência. A pesquisa de caráter exploratório, com método qualitativo utilizou-se de 

entrevistas e grupos focais. Foram entrevistados 16 professores e realizados dois grupos focais. 

A análise e interpretação das entrevistas e dos grupos focais abordaram temas centrados na 

capacitação profissional, no discernimento das diversas nomenclaturas patológicas e suas 

especificidades, troca de informações entre pares, locais de ajuda e apoio pedagógico para seus 

alunos, assim como práticas pedagógicas. Foram apontadas as seguintes dificuldades: os alunos 

laudados e a identificação dos não laudados, o entendimento e o procedimento diante da 

patologia, o número de alunos em classe, falta de estagiários/professores auxiliares, falta de 

capacitações menos burocráticas e mais direcionadas para a inclusão e a barreira do 

preconceito. As Representações Sociais dos professores diante de alunos com deficiência 

mobilizaram práticas de educação inclusiva, tais como: os registros das atividades 

desenvolvidas e à docência compartilhada. Observou-se que o processo de aprendizagem deve 

estar atento ao enfrentamento de preconceitos e ao desenvolvimento de práticas pedagógicas 

com utilização de tecnologias digitais. A Educação Inclusiva de aluno com deficiência é parte 

do processo maior, a Inclusão Social, que ultrapassa o âmbito escolar e deve garantir 

universalização do acesso e da qualidade dos contextos sócio educacionais para todos. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Representações Sociais. Professores. Deficiência. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

KITAHARA, A. M. V. Social representations of Elementary School teachers regarding 

students with disabilities and Inclusive Education. 2018. 230p. Doctoral Dissertation – 

Universidade Metodista de São Paulo - Methodist University of São Paulo.  

 

 

This doctoral thesis investigated the Social Representations of Elementary School Teachers 

about students with disabilities and Inclusive Education in the Municipal Schools of Primary 

Education of the Municipal Network of the City of São Paulo. The Theory of Social 

Representations of Serge Moscovici was used. We analyzed the Social Representations that 

teachers have of students with disabilities and how these representations have repercussions on 

the practice of teaching. Exploratory research with a qualitative method was used in interviews 

and focus groups. Sixteen teachers were interviewed and two focus groups were held. The 

analysis and interpretation of the interviews and focus groups addressed topics focused on 

professional training, on the discernment of different pathological nomenclatures and their 

specificities, information exchange among peers, help places and pedagogical support for their 

students, as well as pedagogical practices. The following difficulties were identified: the lauded 

students and the identification of the non-lauded ones, the understanding and the procedure 

before the pathology, the number of students in class, lack of trainees / auxiliary teachers, lack 

of less bureaucratic skills and more directed towards inclusion and the barrier of prejudice. The 

Social Representations of the teachers before students with disabilities mobilized practices of 

inclusive education, such as: the records of the activities developed and the shared teaching. It 

was observed that the learning process should be attentive to the confrontation of prejudices 

and the development of pedagogical practices with the use of digital technologies. Inclusive 

Education of students with disabilities is part of the larger process, Social Inclusion, which 

goes beyond the school scope and must guarantee universalization of access and quality of 

socio-educational contexts for all. 

 

 

Keywords: Inclusive Education. Social Representations. Teachers. Deficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Tristes tempos os nossos. É mais fácil destruir um 

átomo do que um preconceito” (Albert Einstein). 

 

O ser-humano normalmente tem dificuldades de aceitar o “diferente” e ao longo da 

história da humanidade, o que parecia impossível – convivência entre alunos com deficiência 

e os ditos “normais” está acontecendo, mesmo que a passos lentos e não muito certeiros, a 

inclusão por força da lei está no dia a dia das escolas. 

O presente trabalho de pesquisa analisa as Representações Sociais de professores do 

Ensino Fundamental sobre alunos com deficiência e Educação Inclusiva, e como estas 

representações repercutem na prática de sua docência. 

O interesse por este tema originou-se na minha trajetória como professora universitária, 

por ter recebido depoimentos, desabafos, confissões de alunos do curso de Pedagogia de como 

alguns professores do Ensino Fundamental procediam e procedem com alunos inclusos e as 

consequências, que muitas vezes ficarão marcadas nas suas personalidades para sempre. 

Sendo as Representações Sociais reflexos de paradigmas sociais vigentes, entre eles, os 

preconceitos, a presente pesquisa poderá contribuir para desvelar aspectos do panorama 

educacional, oferecer caminhos ou ainda sugerir alternativas para esta problemática. Com os 

resultados deste estudo aqui apresentados, foi possível evidenciar como se estabelecem as 

relações escolares (na situação pesquisada), a partir das Representações Sociais que professores 

fazem dos alunos com deficiência e educação inclusiva, e como essas representações podem 

estar ou não, relacionadas a comportamentos e atitudes, permeados ou não, por preconceitos e 

juízos provisórios, que mobilizam seu discurso em direção de uma prática inconsistente com o 

objetivo das políticas educacionais inclusivas. 

O tema e o problema de pesquisa propostos vêm sendo alvos de pesquisas tanto no 
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âmbito da Psicologia Escolar, quanto no da Psicologia Social e da Psicologia da Saúde. 

  Acredita-se, que todos os esforços no âmbito da Educação, devem visar a formação de 

um ser humano consciente e capaz de superar a alienação decorrente do cotidiano e ir em busca 

da construção da consciência crítica, para intervenções promotoras de saúde na realidade por 

nós vivida.    

Neste contexto, no capítulo um, a pesquisa fundamenta-se na teoria das Representações 

Sociais, de Serge Moscovici, que oferece contribuição para o entendimento de fenômenos na 

interface da Psicologia Social, da Saúde e da Educação, e a importância para o estudo das 

referidas Representações Sociais de professores do Ensino Fundamental e a Educação 

Inclusiva. 

No capítulo dois, abordou-se a Deficiência e Educação Inclusiva: aspectos da História 

da Deficiência, assim como as transformações da nomenclatura, da legislação, da própria 

História da Educação Inclusiva com o destaque do ser “diferente” como fenômeno, que ao 

longo dos tempos estigmatiza e segrega indivíduos que possuem o direito de pertencerem 

dignamente à sociedade.  A atualidade está elencada em pesquisas de como a saúde dos 

professores encontra-se diante do grande desafio da profissão. 

No terceiro capítulo, apontou-se algumas pesquisas recentes sobre Educação Inclusiva, 

fundamentos filosóficos, pedagógicos e políticos voltados para a inclusão, assim como o 

destaque para a importância da interação social no processo ensino aprendizagem e os reflexos 

do estigma e do preconceito no processo inclusivo. 

Assim, chegou-se ao quarto capítulo com a descrição do: Objetivo Geral, dos Objetivos 

Específicos e das Hipóteses elencadas sobre o tema. 

O quinto capítulo, trouxe a definição da escolha pelo método Qualitativo, os 

instrumentos de pesquisa a saber: entrevistas e grupos focais. Os participantes selecionados: 

professores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e o detalhamento dos 
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procedimentos tomados por meio da análise dos dados. 

Os cuidados com os aspectos éticos recomendados pelo Comitê de Ética foram 

rigorosamente seguidos, e finalizando o capítulo discorreu-se sobre o caminho percorrido da 

pesquisadora na elaboração do estudo. 

Os dados obtidos foram analisados e discutidos no capítulo seis. Procedeu-se uma 

retomada das entrevistas com os participantes, verificando-se assim seu aceite ou reformulação 

das respostas por eles anteriormente discorridas, procedimento produtivo para o estudo. 

 As entrevistas foram analisadas e seus resultados discutidos de acordo com as três 

categorias: Formação e Experiência, Alunos com Deficiência e Educação Inclusiva, todas elas 

com subitens elencados. 

Os grupos focais foram analisados e seus resultados discutidos através de três 

categorias: Atuação Profissional dos Coordenadores Pedagógicos, Alunos com deficiência e 

Educação Inclusiva, todas elas com subitens elencados. 

           As considerações finais, no capítulo sete, descrevem as Representações Sociais dos 

participantes sobre alunos com deficiência e da Educação Inclusiva e como estas 

Representações Sociais repercutem na prática da docência e seus desdobramentos, como 

avanços descritos e elencados. 

Acredita-se que este estudo possa ser material para reflexão e produzir novos caminhos 

para a educação de todos, com respeito à diversidade. 
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1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A teoria das Representações Sociais de Moscovici se fez oportuno nesta pesquisa 

devido à enorme contribuição que tem a oferecer para o entendimento de fenômenos na 

interface da Psicologia Social e da Saúde com a Educação.      

Serge Moscovici e seus colaboradores estudam as Representações Sociais e suas 

aplicações há seis décadas e sua teoria é essencial para a compreensão de tema tão necessário, 

atual e desafiador nas escolas: a Inclusão Escolar.  

A escolha e o interesse pela teoria apresentada intensifica-se ao estudarmos e 

constatarmos que frequentemente as Representações Sociais emergem a partir de pontos 

duradouros de conflitos que ocorrem dentro da estrutura representacional da própria cultura 

(Moscovici, 2013). Nos estudos desenvolvidos por esse autor, a ideia de construção de uma 

Psicologia Social do conhecimento é enfatizada e é nesse contexto que se encontram as 

Representações Sociais. 

É por meio da interação e da comunicação humana que se produz o conhecimento e sua 

expressão está ligada aos interesses humanos, necessidades e desejos que são expressos através 

da satisfação ou da frustação, e a Psicologia Social do conhecimento se debruça justamente 

sobre processos em que o conhecimento é gerado, transformado e projetado no mundo social.  

Na introdução do livro “Representações Sociais: Investigações em Psicologia Social” de 

Moscovici (2013, p. 10), Duveen assinala: “As Representações Sociais são entidades quase 

tangíveis e circulam e se cristalizam continuamente através de uma palavra, dum gesto ou de 

uma reunião, em nosso mundo cotidiano”. Elas possuem um lado simbólico e um lado na 

prática específica. O autor supracitado pontua que se a realidade é fácil de ser compreendida, 

o conceito não é, por razões históricas e não históricas, pois sua posição é embasada no 

cruzamento entre conceitos sociológicos e psicológicos. O ponto de partida para essa questão 

foi quando Moscovici passou a considerar “como um fenômeno, o que antes era considerado 
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como um conceito”. Houve assim hostilidade dos psicólogos ao “sociologismo” como dos 

sociólogos ao “psicologismo”. 

Assim, ao considerar-se uma “ciência mista” centrada no conceito de representação 

reconhece-se uma dívida duradoura com o trabalho de Durkheim, pois esse autor defendeu a 

separação radical entre representações individuais e representações coletivas, enquanto que 

para Moscovici, essa distinção é impossível de ser mantida. Além disso, Moscovici acredita 

que a construção dessas representações é importante, o que se torna questão de discussão e 

estudo. Sendo assim, há insistência em discutir como fenômeno o que antes era visto como 

conceito, ou seja, enfatiza-se o caráter dinâmico contra o caráter estático das representações 

coletivas de Durkheim. Pontos de tensão, de fratura ao redor desses pontos de clivagem 

possibilitam a emergência de novas representações. Na clivagem há falta de sentido, o que 

desencadeia algum tipo de trabalho representacional para familiarizar o não familiar e 

restabelecer um sentido de estabilidade. Para Moscovici, as divisões de sentido podem ocorrer 

de modo dramático e também a partir de pontos duradouros de conflito, dentro das estruturas 

representacionais da própria cultura. 

A inclusão escolar abarca os dois tipos citados: o dramático, pois foi decretada por lei 

como uma aparição súbita para muitos; e também de pontos duradouros de conflito, pois aceitar 

o direito de grupos específicos dentro da escola traz fatos que acarretam novas formas de 

representação. 

Outro aspecto das Representações Sociais refere-se aos paradigmas, quando ideias 

ficam germinando durante anos a fio para serem aceitas e postas em prática, ou melhor, o direito 

de “alunos diferentes” estarem na mesma classe dos ditos “alunos normais”. Somente no século 

XX conseguimos aplicar como ação prática a inclusão, embora com a problemática nela 

envolvida até os nossos dias. 
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De acordo com Moscovici (2013), as Representações Sociais têm “O propósito de 

tornar algo não familiar para familiar”. O mesmo autor (2013, p. 33) esclarece que nós somos 

sempre rodeados de palavras, imagens, ideias, que penetram nos nossos olhos, nos nossos 

ouvidos e assim na nossa mente, quer nós queiramos ou não, assim como as ondas 

eletromagnéticas circulam sem que as vejamos e se tornam palavras ou imagens que assistimos 

nas telas. Entretanto, explica que tal metáfora ainda não é adequada para descrever como as 

representações intervêm em nossa atividade cognitiva e se são determinadas ou não, ou 

independentes delas. 

Em cada ambiente que vivemos, tanto natural como social, existe autonomia e 

condicionamento e diante disso, Moscovici acrescenta que as Representações Sociais possuem 

duas funções, ou seja, elas convencionalizam os objetos e são prescritivas. 

Na primeira função, os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontramos, ou seja, 

os novos elementos,  juntam-se aos modelos existentes e sintetizam-se neles. E mesmo quando 

uma pessoa ou objeto não se adequa ao modelo, nós forçamos sua entrada em determinada 

categoria, assim só vemos o que as convenções nos permitem ver e ficamos inconscientes delas. 

As representações são também prescritivas, isto quer dizer que elas se impõem sobre nós como 

uma força irresistível, que se compõe de uma tradição que decreta o que deve ser pensado e de 

uma estrutura, que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar. 

Moscovici (2013, p. 37) relata que as Representações Sociais influenciam a mente de 

cada um: elas são repensadas, re-citadas e reapresentadas. E ainda as caracteriza como: 

impostas sobre nós, transmitidas e que são produto de uma sequência completa de elaborações 

e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações. O autor 

complementa que estas Representações Sociais são como realidades inquestionáveis, o peso de 

sua história, costume e conteúdo cumulativo nos confronta com toda a resistência de um objeto 
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material e essa resistência talvez seja ainda maior, pois segundo o mesmo, o que é invisível é 

mais difícil de superar do que aquilo que é visível. 

Para Moscovici (2013, p. 41), as Representações Sociais não são criadas por um 

indivíduo isoladamente, mas são pessoas e grupos que as criam no decurso da comunicação e 

da cooperação. Quando criadas, adquirem vida própria, circulam,  encontram-se,  atraem-se, 

repelem-se e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 

representações morrem. Acrescenta ainda que os nossos meios físicos e sociais estão fixos nas 

representações e nós mesmos fomos moldados por elas. Comenta ainda que quanto menos 

pensamos nelas, quanto menos conscientes somos delas, maior se torna sua influência. 

 

1.1 ANCORAGEM E OBJETIVAÇÃO 

 

Para Moscovici, os dois processos que geram as Representações Sociais são a 

ancoragem e a objetivação. 

No que concerne à compreensão da ancoragem, no nosso dia a dia significa atracar o 

navio ou o barco em um porto seguro. Ancorar é, classificar e dar nome a alguma coisa.  Coisas 

que não são classificadas e que não possuem nome, são estranhas, não existentes e ao mesmo 

tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um distanciamento, quando não 

somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos ou a outra pessoa (Moscovici, 

2013, p. 61). O que nos resta então é colocar o objeto ou a pessoa em uma categoria, isto é, 

rotulá-lo com um nome que seja conhecido e assim estaremos representando, revelando nossa 

teoria da sociedade e da natureza humana. 

O processo de ancoragem exige um veredicto sobre o julgamento e o predicado sobre 

o sujeito. As decisões para esse veredicto sobre o julgamento que fazemos, para Moscovici 

(2013, p. 64), ocorrem generalizando ou particularizando. Na generalização, encurta-se 

distâncias, pois escolhe-se uma característica aleatória, por exemplo, a de que aluno com 
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deficiência não aprende. Assim, essa característica se torna como pertencente a todos os 

membros dessa categoria. Essa generalização terá nossa aceitação se for positiva e nossa 

rejeição em caso negativo. 

Na particularização, mantem-se o objeto sob análise, bem como a distância, pois ele é 

para nós ainda algo divergente do protótipo, o que nos leva a questionar se ele tem ou não tem, 

se é ou não é, e como deve ser. Na nossa sociedade, nomear é algo muito especial, nos 

libertamos de um anonimato. 

Diante do exposto, para o nosso autor temos duas consequências: ou exclui-se assim a 

ideia de pensamento ou percepção que não possua ancoragem, ou os sistemas de classificação 

e de nomeação não são meios de graduar e rotular pessoas e objetos, pois seu objetivo principal 

é facilitar a interpretação das características e formar opiniões. 

Passemos agora para o processo de objetivação, que de acordo com o autor, também 

gera Representações Sociais. “Objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser 

impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem” (Moscovici, 2013, p. 71). 

As imagens compõem nosso ambiente e nós estamos continuamente acrescentando, 

modificando, descartando e adotando imagens. A objetivação ocorre, por exemplo, na adoração 

de um herói, a personificação das nações, raças e classes, e em cada uma temos a implicação 

de uma representação social, por meio da qual palavras são transformadas em carne e ideias 

em poderes naturais. 

A ancoragem e a objetivação são maneiras de lidarmos com a memória, sendo que na 

ancoragem a memória é dirigida para dentro e está sempre classificando, rotulando com um 

nome, os objetos, as pessoas e os acontecimentos. Por outro lado, na objetivação somos mais 

direcionados para fora, para o outro, que é de onde se retira conceitos e imagens e se faz as 

coisas conhecidas a partir do que já se conhece. 
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Como mencionado anteriormente, as nossas representações tornam algo não familiar 

em algo familiar e para isso utilizamos a ancoragem e a objetivação. Outra característica da 

teoria refere-se à causalidade. Para isso, a teoria toma como ponto de partida a diversidade dos 

indivíduos, atitudes e fenômenos em toda sua estranheza e imprevisibilidade, a fim de descobrir 

como os indivíduos e grupos podem construir um mundo estável e previsível a partir da 

diversidade. 

Moscovici (2013, p. 80), por meio da teoria das Representações Sociais, assume que 

nós agimos sob dois conjuntos de motivações: causa e efeito e também através de fins e meios. 

Interpretamos o mundo procurando dar sentido ao que vemos e vivemos. 

O autor postula que a conversação nos leva a obtenção de material para a compreensão 

das Representações Sociais, pois ela está no centro de nossos universos consensuais, o que 

configura e anima as representações e dá a elas vida própria. 

As Representações Sociais são um meio de reproduzir a realidade e o seu caráter é 

revelado especialmente em tempos de crise e insurreição, quando passamos por mudanças, 

situação atual na educação brasileira com a inclusão de alunos com deficiência na rede regular 

de ensino. 

Uma questão que intriga Moscovici (2013, p. 169) e que também é preocupante para a 

Psicologia Social, refere-se a: “porque as pessoas pensam de maneiras não lógicas e não 

racionais?”.  A primeira explicação, analisada pelo autor, diz respeito aos problemas afetivos, 

quando as influências sociais irão fazer as pessoas cederem diante dos hábitos e sucumbirem 

aos enganos. A análise da dualidade entre a capacidade de nossas faculdades individuais de 

percepção e a observação do mundo exterior nos proporciona um conhecimento verdadeiro. 

Entretanto, os fatores sociais provocam distorções e desvios de como entendemos o mundo. 

Essa dualidade se expressa através dos processos de conhecimento que são individuais, 

independente da cultura. Já em massa, as pessoas se tornam imorais e irracionais desprezam a 
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informação dada e pensam de maneira estereotipada. As maneiras de como as pessoas agem e 

pensam quando colocadas juntas em sociedade para Moscovici (2013, p. 170) são sintomas de 

psicopatologia de origem social, o que leva o autor a deduzir que razão e sociedade ou cultura 

são antitéticas, isto é, existe antítese entre elas. 

Até aqui tudo o que foi descrito pertence à Psicologia Social, assim como a explicação 

dos fenômenos da crença, da religião, do conhecimento comum e popular, das formas 

ideológicas de pensamento e ação coletivas. Então, “porque a sociedade cria tais crenças e 

ideias, sejam corretas ou não?”. “Porque são transmitidas de uma geração a outra?”. Voltamos 

assim à teoria das Representações Sociais, que é singular, pois cada vez mais volta-se na 

direção de se tornar uma teoria geral dos fenômenos sociais e uma teoria específica dos 

fenômenos psíquicos. 

Moscovici (2013) nos explica que conhecimento e técnica podem ser transformados em 

crenças que congregam as pessoas e se tornam uma força, que pode transformar os indivíduos 

em ativos que participam das ações coletivas e tudo relativo a uma existência comum. 

Argumenta, ainda, que as sociedades necessitam de uma soma de ideias e valores, que 

acreditam, e isso une as pessoas em um bem comum, que é transmitido de geração em geração. 

Um ponto importante refere-se à questão sobre a discriminação, pois quando esta 

acontece contra um grupo, as pessoas não expressam somente os preconceitos sobre uma 

categoria, mas também a aversão ou desprezo a que eles estão indissoluvelmente ligados.   

Moscovici (2013, p. 198) descreve que parece legítimo supor que todas as formas de 

crenças, ideologias, conhecimento, incluindo até mesmo a Ciência, são de um modo ou de outro 

Representações Sociais. De um lado, diariamente as Representações Sociais se tornam senso 

comum, enquanto representações do senso comum se transformam em representações 

científicas e autônomas. Exemplifica o primeiro caso através da Aids, onde explicações e ideias 

biológicas vão se difundindo, e no segundo caso com a teoria da personalidade, pois uma 
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personalidade extrovertida tem características que são fontes do conhecimento comum. 

Acrescenta-se que no primeiro exemplo, pode-se citar a Inclusão, onde conceitos apresentados 

nos laudos acabam tornando-se comuns na fala popular. 

Para Moscovici (2013), o senso comum tem características, a saber: ele é um conjunto 

estruturado de descrições e explicações interligadas umas às outras; as representações do senso 

comum são híbridas através de ideias, expressões linguísticas, explicações de diferentes 

origens; e finaliza ao caracterizar o senso comum que continua sendo concebido como estágio 

arcaico de compreensão, que não mudou durante milênios e que nasceu de nossa percepção 

direta das pessoas e das coisas. 

Como descrito anteriormente, Moscovici (2013, p. 207) nos explica que a razão para as 

Representações Sociais serem criadas é o desejo de construir uma ponte entre o estranho e o 

familiar. Explica que todo desvio do familiar, qualquer coisa para a qual a explicação não é 

óbvia, dá início a uma procura pelo sentido e explicação do que nos afeta como estranho e 

perturbador. 

A comunicação é um fator importante para Moscovici, que a define como finalidade 

primeira e fundamental das Representações Sociais. Acrescenta que no curso das conversações, 

onde as pessoas se orientam para modelos simbólicos, imagens e valores compartilhados 

específicos, é quando as Representações Sociais são formadas através de influências recíprocas 

e de negociações implícitas. Assim, as pessoas passam a adquirir um repertório comum de 

interpretações e explicações, regras e procedimentos aplicados à vida cotidiana. 

Diante de tudo o que foi exposto até aqui pode-se evidenciar as Representações Sociais, 

que de acordo com Moscovici (2013, pp. 209-210) são um certo modelo recorrente e 

compreensivo de imagens, comportamentos simbólicos e que se mostram semelhantes às 

teorias, em que uma série de proposições ordenam-se ao redor de um tema, o que possibilita 

que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus caracteres sejam descritos e seus 
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sentimentos e ações sejam explicados. Elas se apresentam como uma rede de ideias, metáforas 

e imagens mais ou menos interligadas livremente o que as tornam mais móveis e mais fluidas 

que as teorias. O autor acrescenta (2013, p. 211) que as Representações são Sociais, pelo fato 

de serem um fato psicológico de três maneiras, ou seja: possuem um aspecto impessoal, no 

sentido de pertencer a todos; são representação de outros, pois pertencentes a outros grupos ou 

pessoas; são representação pessoal, pois percebidas como pertencentes ao ego. Elas são 

construídas com o duplo fim de agir e avaliar, e também não pertencerão a um domínio 

separado de conhecimento. Por isso, estão sujeitas às mesmas regras como outro tipo de ações 

e avaliações sociais, ou seja, o que as pessoas pensam e representam o modo de ação no mundo. 

O autor acrescenta que conteúdos e sentidos representados variam dentro da mesma 

sociedade e da mesma cultura, e de modo particular, que os indivíduos compartilham a mesma 

capacidade de possuir muitos modos de pensar e representar, o que denomina de polifasia 

cognitiva. 

Finalizando o capítulo sobre o Referencial Teórico utilizado no presente trabalho, 

destaca-se que estudar Representações Sociais é desvendar como um grupo humano constrói 

seus saberes. 

As Representações Sociais embasam as práticas sociais e tal abordagem é relevante, 

pois nos possibilita conhecer melhor o universo simbólico utilizado na docência, através de 

imagens e linguagens que reúnem o conhecimento científico e desnudam as crenças e 

preconceitos dos professores de alunos com deficiência e a educação inclusiva. 
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2 DEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A educação inclusiva é atualmente uma proposta essencial para a construção e 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, em que as diferenças sejam 

consideradas e respeitadas. A inclusão não é simplesmente colocar ou manter alunos 

deficientes em classes regulares, pois paralelo ao movimento de inclusão, é necessário o 

desenvolvimento/elaboração de um projeto político-pedagógico que atenda as diferenças 

individuais.  

O professor, como elemento mediador do processo ensino-aprendizagem, deve estar 

preparado para atuar de modo menos preconceituoso na sua fala e postura perante os diversos 

atores envolvidos nesse processo, como: pais e funcionários da escola. Destacando que a 

formação docente também precisa ser reavaliada. 

Entretanto, este movimento de educação inclusiva já demonstra o quanto a educação, 

de forma geral, pode ser excludente, uma vez que precisamos de leis para garantir o direito de 

alguém que é “diferente” poder estudar com os “iguais”. 

 

2.1 APONTAMENTOS HISTÓRICOS DA DEFICIÊNCIA E DA INCLUSÃO 

 

A exclusão do diferente tem origens remotas. Estudar os caminhos percorridos nos 

auxilia a avaliar o processo da humanização do homem, assim como as mudanças ocorridas e 

o seu reflexo nas nossas vidas. 

É possível afirmar que o ser humano tem dificuldades de aceitar o “diferente”, e ao 

longo da história da humanidade, no campo da Educação Escolar, a convivência, que parecia 

impossível, entre alunos deficientes e os ditos “normais” está acontecendo. Mesmo que a 

passos lentos e não muito certeiros, a inclusão por força da lei está no dia a dia das escolas, 

entretanto, nem sempre as coisas aconteceram assim. 
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A visão da deficiência é construída socialmente e seus reflexos foram emoldurando as  

vidas dos seres com e sem deficiência ao longo dos tempos. 

Segundo Oliveira (2010), na Antiguidade, as pessoas com deficiência não eram 

consideradas seres humanos. As crianças eram rejeitadas, abandonadas ao relento até a morte. 

Na Grécia Antiga, o corpo era muito valorizado. No século IV A.C., em Esparta, 

crianças com deficiência física ou mental eram abandonadas ou lançadas num precipício e na 

capital, o pai sacrificava o próprio filho deficiente. Na Itália, de acordo com a mesma autora, 

nem todas as crianças eram mortas. Algumas eram colocadas em cestas de flores e deixadas às 

margens do rio Tibre e escravos ou pessoas pobres criavam essas crianças, para quando maiores 

pedirem esmolas. Alguns chegaram a raptar e mutilar crianças “saudáveis” para que depois 

elas praticassem tais atos. Os romanos, na Era Cristã, asfixiavam ou afogavam os recém-

nascidos anormais e os que não eram exterminados acabavam como os bobos ou palhaços para 

diversão dos senhores, dos hóspedes ou nos circos. 

O período Medieval, com seus castelos e constante crescimento urbano, sem 

infraestrutura, sem recursos de saneamento, trouxe grande medo e as epidemias como peste 

bubônica, difteria, influenza, hanseníase. Sendo um período em que tudo era voltado para Deus, 

as incapacidades físicas e as más formações congênitas eram entendidas como sinais da ira 

divina. Mas, como agora como todos os seres eram declarados possuidores de uma alma divina, 

as pessoas com deficiência não podiam ser exterminadas. Entretanto, continuavam a viver 

ignoradas à própria sorte.   

Existia um caráter ambíguo de proteção/segregação, caridade/castigo, uma vez que 

dando abrigo e alimentação, os confinados ajudavam a salvar as almas dos “protetores”, do 

demônio, de atitudes antissociais. A custódia da família passa assim também, mesmo que sem 

muita organização, a ser da igreja (Oliveira, 2010). 
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A igreja, na Idade Média, marca um dos períodos mais excludentes da história da 

humanidade, onde pessoas dissidentes, os inimigos do clero, os “endemoniados” como muitas 

vezes eram denominadas as pessoas com deficiência, foram alvo de práticas de tortura, morte 

na fogueira, punições severas, tudo em nome de um Deus, através da igreja num movimento 

totalitário e repressor. Novamente, os já excluídos pela deficiência, eram excluídos com a 

morte, não no momento do nascimento, como na Idade Antiga, mas na juventude e na idade 

adulta, mesmo nem sabendo o porquê de estarem sendo mortos. Eram excluídos por terem 

nascido diferentes, por serem “bodes expiatórios” da busca pelo poder a qualquer preço. 

A ascensão da burguesia trouxe nova ordem econômica, acabou com monarquias, 

destruiu a hegemonia religiosa e implantou uma nova forma de produção: o capitalismo 

mercantil e a formação dos estados modernos. Estes, passaram assim, a funcionar com uma 

nova divisão social de trabalho onde os donos dos meios de produção e os operários passaram 

a viver com a venda de sua força de trabalho (Aranha, 2005). 

No século XVII, uma nova ideia surge com relação às deficiências: a “tese da 

organicidade”, que defendia que as deficiências eram causa das por fatores naturais e não por 

fatores espirituais, “transcendentais” (Aranha, 2005). Assim, a deficiência entendida até então 

como fator teológico e espiritual passa a ser compreendida como fator orgânico e de 

competência médica. 

Surgem as ideias de John Locke, que ao nascer o ser humano, é uma “tábula rasa” que 

vai aos poucos sendo preenchida com os ensinamentos de uma geração mais velha sobre as 

gerações mais novas, cabendo ao ensino suprir essas carências. 

Os argumentos científicos começam a modificar as concepções das pessoas. Entretanto, 

a deficiência, vista como incapacitante, sem chances de avanço, fez com que a sociedade 

continuasse deixando os deficientes sem atendimento (Oliveira, 2010). 
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De acordo com Aranha, (2005), a tese da organicidade favoreceu o surgimento de ações 

de tratamento médico das pessoas com deficiência: a tese do desenvolvimento por meio da 

estimulação, de modo lento, favoreceu ações de ensino, o que vai se desenvolver 

definitivamente somente a partir do século XVIII. 

As medidas e ações para o acolhimento dos deficientes têm início na Europa, depois 

nos Estados Unidos, Canadá e outros países. No Brasil, assim como na Europa, os deficientes 

foram considerados por vários séculos como miseráveis. Os deficientes que nasciam em 

famílias abastadas ficavam enclausurados por trás das cercas vivas das mansões ou escondidos 

nas casas de campo ou nas fazendas de suas famílias. Não tinham nenhum valor social e 

acabavam sendo “um peso morto para suas famílias”. Os mais pobres ficavam à mercê de 

curandeiros, ou quem se habilitasse a ajudar (Aranha, 2005). 

O primeiro instituto fundado no Brasil foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos – 

atual Instituto Benjamin Constant (IBC) no Rio de Janeiro. Foi fundado pelo Imperador D. 

Pedro II, pelo Decreto Imperial nº 1428, de 12/09/1854. O segundo, foi o Instituto dos Surdos 

Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), também no Rio de Janeiro, 

instalado em 26/09/1857. 

Ambos os Institutos foram criados pela intercessão de amigos ou de pessoas 

institucionalmente próximas ao Imperador, que atendeu às solicitações, dada a amizade que 

com eles mantinha (Aranha, 2005). 

Essa prática do favor, da caridade, tão comum no país naquela época, instituiu o caráter 

assistencialista que permeou desde o início, a atenção à pessoa com deficiência, e em particular, 

à Educação Especial. Em 1884, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo estabeleceu um 

novo padrão de saúde pública ao controlar a proliferação de doenças e epidemias. Funcionou 

também como asilo, albergue e creche. Até 1950, 4696 crianças foram abandonadas na 
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famigerada “roda dos expostos” - cilindro no muro da Rua Dona Viridiana, na qual os pais 

deixavam filhos indesejados (Xavier & Rossetto, 2014). 

Pontua-se aqui, que algumas instituições como a APAE (Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais), fundada em 1961 por Jô Clemente, formou -se graças a iniciativas privadas: 

dela e de mais quatro casais, pais de crianças com Síndrome de Down, de acordo com a Revista 

Época, em artigo de   Paloma Cotes (2004): 

 

Jô tentou colocar Zequinha em escolas comuns. Só encontrou portas fechadas. As pessoas 

não estavam preparadas para recebê-lo.  Mas não se deu por vencida. Juntou-se a outros 

quatro casais, que também tinham filhos portadores da deficiência, e fundou a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE-SP, em um sobradinho na Zona Sul da 

capital. Eles ainda não sabiam o que o destino lhes reservava. ‘A procura foi crescendo e 

não podíamos falar não aos outros meninos’. 

 

Os dois últimos itens citados reforçam as colocações anteriores da exclusão dos 

deficientes, da não pronta iniciativa estatal de acolhimento e a necessidade da iniciativa 

particular, muitas vezes, para o atendimento adequado dos “excluídos”. 

Historicamente no país, as Instituições foram se tornando asilos para abrigar e acolher 

pessoas inválidas. Em 1889, junto com a República, de acordo com Carvalho e Bighetti (2016) 

veio a esperança de um país mais progressista, que rompesse com as tradições conservadoras 

e que estivesse inserido em novo contexto. A educação era tema considerado prioritário, uma 

vez que se pensava que só ela poderia promover o alinhamento do Brasil entre os países mais 

adiantados economicamente. Os profissionais que haviam estudado na Europa voltaram para o 

Brasil com a ideia de modernizar o país. 

 De acordo com Aranha (2005), em 1906 as escolas públicas do Rio de Janeiro 

começaram a atender alunos com deficiência mental, seguidas pelas Escolas de São Paulo em 
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1911. Em São Paulo, também em 1911, foi criado o Serviço de Higiene e Saúde Pública, que 

trabalharia juntamente com o Serviço de Educação, em defesa da Saúde Pública. Ainda de 

acordo com a mesma autora, em 1912, criou-se na Escola Normal de São Paulo (atual Caetano 

de Campos), o Laboratório de Pedagogia Experimental ou Gabinete de Psicologia 

Experimental. Em 1917, época em que prevalecia a preocupação com a eugenia da raça, sendo 

o medo da degenerescência e taras, foi elaborado um conjunto de normas para seleção de 

anormais. 

A partir dos anos 20, teve início a expansão das instituições de Educação Especial, 

caracterizada pela proliferação de entidades de natureza privada, assistencialista, mas que 

objetivavam a cura e a reabilitação e não a aprendizagem com construção de conhecimento. 

Na rede pública de ensino teve início o atendimento somente de deficiência mental, e 

os deficientes eram encaminhados para a educadora sanitária que assegurava que seriam aceitos 

na escola com o “cuidado” de que esses alunos não iriam atrapalhar o andamento da classe 

(Aranha, 2005). 

A Psicologia também passou a “oferecer o aval do especialista para a segregação dos 

que ‘prejudicavam’ o bom andamento da escola” (Bueno, 1993 como citado em Aranha, 2005). 

Os Anais do 1° Congresso Nacional de Saúde Escolar recomendavam que se criassem 

classes especiais com número reduzido de alunos para atender os alunos-problema, já que a 

deficiência mental constituía sério empecilho à redução do número de repetentes. Por outro 

lado, em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com 

superdotação, na Sociedade Pestalozzi por Helena Antipoff. 

Na década de 50, as entidades assistenciais privadas continuaram se multiplicando, e 

ampliando-se também o número de pessoas atendidas na rede pública. O sistema público 

começou a oferecer Serviços de Educação Especial nas Secretarias Estaduais de Educação e a 

realizar Campanhas Nacionais de Educação de Deficientes ligadas ao Ministério da Educação 
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e Cultura. A partir da década de 60, surgiram no Brasil centros de reabilitação para todos os 

tipos de deficiência, direcionados para os objetivos de integração da pessoa com deficiência na 

sociedade e suas diversas instâncias (Aranha, 2005). 

Sassaki (2014), ilustra no paradigma da integração, que o processo é seletivo, pois 

separa as pessoas com deficiência em super-heróis e coitadinhos. Através de uma triagem 

diagnóstica, as pessoas com deficiência são selecionadas e separadas para entrar nos sistemas 

comuns ou permanecer em sistemas separados. Já no paradigma da inclusão, todas as barreiras 

são reduzidas ou eliminadas, para que todas as pessoas com ou sem deficiência possam 

participar plenamente em todos os sistemas sociais comuns. 

 

2.1.1 Transformações da nomenclatura e da legislação 

 

Ao longo da história da humanidade, muitas denominações foram utilizadas para 

caracterizar a pessoa deficiente. 

 

Comecemos por deixar bem claro que jamais houve ou haverá um único termo correto, 

válido definitivamente em todos os tempos e espaços ou seja, latitudinal e 

longitudinalmente. A razão disto reside no fato de que a cada época são utilizados termos 

cujo significado seja compatível com os valores vigentes em cada sociedade enquanto esta 

evolui em seu relacionamento com as pessoas que possuem este ou aquele tipo de 

deficiência. (Sassaki, 2003 atualizado 2013, p. 8). 

 

No começo da História da humanidade, durante séculos, os deficientes eram 

denominados de “os inválidos”, pois representavam um peso morto para a sociedade (Sassaki, 

2013). 
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No século XX até por volta de 1960 a denominação passou a ser “os incapacitados”. 

Houve um avanço, uma vez que foi reconhecido que a pessoa deficiente poderia ter capacidade 

residual, mesmo que reduzida. 

No período de 1960 a 1980, os deficientes com deformidades físicas foram 

denominados de “defeituosos”, e “deficientes”, os indivíduos com alguma deficiência, mas que 

executavam as funções básicas de “ modo diferente”.  

O autor ressalta que na década de 1950, com a fundação da APAE (Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais) a denominação “excepcionais” também foi utilizada e aceita. 

Na década de 1980 a 1987, a denominação passou para “pessoas deficientes” e pela 

primeira vez em todo o mundo, o substantivo “deficientes” passou a ser utilizado como 

adjetivo, sendo-lhe acrescentado o substantivo “pessoas”. O impacto da terminologia foi 

profundo e ajudou a melhorar a imagem destas pessoas. 

De 1988 até 1993 a terminologia passa para “pessoas portadoras de deficiência”, uma 

vez que alguns líderes mundiais avaliaram que a expressão pessoa deficiente caracterizava toda 

a pessoa, ao passo que pessoa portadora de deficiência aborda a deficiência com um detalhe da 

pessoa e não ela toda como pessoa. 

A partir de 1990 até hoje, a denominação passa para “pessoa com necessidades 

especiais”. A expressão surgiu primeiramente para substituir “deficiência” por “necessidades 

especiais”. Na mesma época acima citada, “pessoas especiais”, forma reduzida da expressão 

“pessoas com necessidades especiais”. Sassaki (2013), aponta que, o “especial” não é 

qualificativo exclusivo das pessoas que têm deficiência, pois ele se aplica a qualquer pessoa.   

A denominação “pessoa com deficiência”, passa a ser a expressão preferida por um 

número cada vez maior de adeptos, muitos dos quais presentes no evento denominado 

“Encontrão” das organizações de pessoas com deficiência, realizado no Recife em 2000. Estes 

conclamaram o público a adotar este termo, por trazer valores agregados de empoderamento e 
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de responsabilidade das pessoas contribuírem com seus talentos. 

A expressão atual adotada mundialmente, e também no Brasil, passa então a ser: 

“pessoa com deficiência”, mas de acordo com o mesmo autor, com cada época, com os valores 

vigentes na sociedade, o termo pode sofrer ajustes. 

O processo da inclusão implica em uma mudança de orientação na perspectiva 

educacional. De acordo com Mantoan (2006), ela não atinge somente os alunos com deficiência 

e os que apresentam dificuldades de aprendizagem, mas todos os demais, para que obtenham 

sucesso na corrente educativa geral. Segundo a autora, os alunos com deficiência constituem 

uma grande preocupação para os educadores inclusivos. Entretanto, está sendo um processo 

longo, que até hoje não está terminado e completo, uma vez que a legislação continua 

atualizando os vários ajustes necessários. 

A inclusão vem causando enorme impacto na abolição completa dos serviços 

segregados da educação especial, das salas de aceleração dos programas de reforço, das turmas 

especiais, pois os alunos inclusos estão em todos os níveis de ensino: Educação Infantil, 

Fundamental, Ensino Médio e Superior. De certa maneira, a legislação estimula a inclusão, já 

que foram necessárias leis, decretos, portarias para a implantação desse sistema inclusivo, 

como já mencionado. 

A inclusão é uma provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino escolar, 

atingindo todos os alunos que fracassam em suas salas de aula (Mantoan, 2006, p. 20). Diante 

desse cenário, questiona-se: será que mesmo com tantas leis a inclusão está ocorrendo como o 

previsto e desejado? Porque precisamos de tantas leis? 

A Constituição Federal de 1988 no artigo 205 proclama: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho”. A Constituição também garante no seu artigo 208, atendimento 

educacional especializado. 

O cumprimento destes artigos da Constituição Federal envolve muitos aspectos de 

ordem política, econômica, administrativa, social, entre outros. E quando essa educação 

envolve a pessoa com deficiência, muitos outros fatores entram no cenário.  Atualmente, com 

a inclusão, as instituições públicas e privadas que se negarem a matricular os estudantes com 

deficiência estarão sujeitas a multa (Lei Federal nº 13.146/2015). 

Declaração de Salamanca (1994), recomenda que governo e organizações sejam 

guiados e destacamos aqui os itens:  

 

Atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas 

educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. Adotem o princípio da 

educação inclusiva em forma de lei ou política, matriculando todas as crianças em escolas 

regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra forma. A estimular a 

comunidade acadêmica no sentido de fortalecer a pesquisa, redes de trabalho e o 

estabelecimento de centros regionais de informação e documentação e da mesma forma, a 

servir de exemplo em tais atividades e na disseminação dos resultados específicos e dos 

progressos alcançados em cada país no sentido de realizar o que almeja a presente 

Declaração. 

 

A Declaração de Salamanca foi um norteador de mudanças em outras legislações 

educacionais, que cada vez mais vêm recebendo emendas e atualizações. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 no capítulo V da 

Educação Especial, artigo 58: na redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013, entende-se por 

educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 
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preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

O parágrafo único também recebeu alteração na redação pela Lei nº 12.796 de 2013, 

retirando educandos com necessidades especiais:  

 

O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 

instituições previstas neste artigo. (Lei nº 12.796 / 2013). 

 

A Convenção da Guatemala de 1999, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, 

afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência 

toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos 

e de suas liberdades fundamentais. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001 destacou que o 

"grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola 

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana". (Item 8. Educação Especial - 8.1- 

Diagnóstico citação no final do item). Ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas 

de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos com 

deficiência nas classes comuns do ensino regular, seja necessário promover a formação 

docente, a preocupação com a acessibilidade física e o atendimento educacional especializado. 

A Portaria Nº 8, de 23 de janeiro de 2001, consolida os procedimentos operacionais 

adotados pelas unidades de recursos humanos para a aceitação, como estagiários, de alunos 

regularmente matriculados e que venham frequentando efetivamente cursos de educação 

superior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm
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Essa legislação tem proporcionado muitas situações polêmicas, desafiadoras para os 

estudantes do Curso de Pedagogia e também motivou a presente pesquisa, uma vez que o 

estagiário passa a ser o professor do aluno incluso, e segundo Sassaki (1997, p. 123) "separado 

não é igual", mas é o que muitas vezes tem acontecido, onde a exclusão evidencia-se na hora 

em que o professor regente solicita que a estagiária  "cuide do autista da classe", rotulando e 

discriminando o aluno que deveria ser acolhido e incluso com os demais. O mesmo professor 

ao contar os alunos “esquece” do aluno incluso, mas acaba sendo lembrado pela estagiária, pois 

ele, aluno pertence à classe. As leis determinam, mas nem sempre são cumpridas 

satisfatoriamente.  

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica - Parecer 

CNE/CEB nº 17 de 03 de julho de 2001  no item 4: “ Construindo a inclusão na área 

educacional”, determina que a política de inclusão de alunos que apresentam necessidades 

especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses alunos, 

mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial 

dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. 

Determina também que é no Projeto Pedagógico que a escola propõe e deve assumir o 

papel de propiciar ações que favoreçam determinados tipos de interações sociais, em seu 

currículo, uma opção por práticas heterogêneas e inclusivas. Alerta, assim, que não é o aluno 

que se amolda ou se adapta à escola, mas é ela que consciente de sua função, coloca-se à 

disposição do aluno tornando-se um espaço inclusivo. 

No mesmo Parecer, no item referente ao âmbito técnico-científico, é abordada a 

formação dos professores para o ensino na diversidade, bem como a importância do 

desenvolvimento de trabalho em equipe como essenciais para a efetivação da inclusão. 

A Resolução CNE/CP nº 1 de 2002, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, definindo que as instituições de ensino 
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superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção 

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

necessidades educacionais especiais, ou seja, a disciplina Inclusão Escolar deve fazer parte da 

grade curricular na Licenciatura dos professores. 

A mesma Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica em nível superior com curso de licenciatura e de graduação 

plena. Assim, as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, 

formação docente voltada para a atenção e a diversidade, para que contemple conhecimentos 

sobre as especificidades dos alunos com deficiência. 

Prevê também, no artigo 15/2002, que os cursos de formação de professores para a 

educação básica que se encontrarem em funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução 

no prazo de dois anos. 

A Resolução nº 4 do CNE/CEB do ano de 2009, institui diretrizes operacionais para o 

atendimento educacional especializado na Educação Básica, que deve ser oferecido no turno 

inverso da escolarização, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria 

escola ou em outra escola de ensino regular. De acordo com o art.5, o AEE pode ser realizado 

também em centros públicos de atendimento educacional especializado e em instituições de 

caráter comunitário, confessional ou filantrópico sem fins lucrativos conveniados com a 

Secretaria de Educação. 

O Projeto de Lei nº de 2010, estabelece o Plano Nacional de Educação - PNE para o 

decênio 2011-2020. Nas Metas Propostas, destaca-se a Meta nº 4, a seguir: universalizar, para 

a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular de 

ensino.  As Estratégias recomendadas referem-se a: 4.1) Contabilizar para fins do repasse do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
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Profissionais da Educação – FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular da 

rede pública que recebem atendimento educacional especializado complementar, sem prejuízo 

do cômputo dessas matrículas na educação básica regular. 4.2) Implantar salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o atendimento 

educacional especializado complementar, nas escolas urbanas e rurais. 4.3) Ampliar a oferta 

do atendimento educacional especializado complementar aos estudantes matriculados na rede 

pública de ensino regular. 4.4) Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade nas 

escolas públicas para adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização 

de material didático acessível e recursos de tecnologia assistiva, e oferta da educação bilíngue 

em Língua portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 4.5) Fomentar a educação 

inclusiva, promovendo a articulação entre o ensino regular e o atendimento educacional 

especializado complementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola 

ou em instituições especializadas. 4.6) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 

acesso à escola por parte dos beneficiários do benefício de prestação continuada, de maneira a 

garantir a ampliação do atendimento aos estudantes com deficiência na rede pública regular de 

ensino (Portal MEC, 2010). 

A Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), reconhecida pela sigla LBI.  Passou a 

valer em 180 dias após sua sanção, ou seja, a partir de janeiro de 2016. 

O capítulo IV retrata o Direito à Educação e o artigo 27 destaca: a educação constitui 

direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis 

e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível 

de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem: “Parágrafo único. É dever do 

Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à 
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pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 

discriminação”. 

No artigo 28, item III, está a referência ao Projeto Pedagógico que deve institucionalizar 

o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações 

razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno 

acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia. 

O item X refere-se à adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de 

formação inicial e continuada de professores para o atendimento educacional especializado. 

No Título II, referente aos crimes e às infrações administrativas, o artigo 88 relata: 

“praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência tem como 

pena reclusão, de um a três anos, além de multa”. 

A LBI na Educação decreta que haverá proibição às instituições de ensino para que não 

cobrem a mais de alunos com deficiência e obriga o poder público a fomentar a Lei. 

O Censo Escolar de 2017 indica crescimento expressivo em relação às matrículas de 

alunos com deficiência na Educação Regular. 
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Figura 1 -  

 

Fonte: Observatório (2016) 

 

Em 1998, cerca de 200 mil pessoas com deficiência estavam matriculadas na educação 

básica, em todo o Brasil, sendo apenas 13% em classes comuns. Em 2017, os dados do INEP, 

órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), apontam que eram, ao todo 930.683 alunos 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no 

Ensino Regular e na EJA – Educação de Jovens e Adultos (Tenente, 2016). 

Os dados anteriormente elencados foram historicamente sendo construídos devido a 

vários acontecimentos: conferências, decretos, portarias, leis, muitas leis (Tenente, 2016). 
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Na cidade de São Paulo, na Rede Municipal de Ensino, a Lei Nº 16.271, de 17 de 

setembro de 2015, aprova o Plano Municipal de Educação de São Paulo dentre as metas a serem 

atingidas, destaca-se a meta de número 3, a saber: "Fomentar a qualidade da Educação Básica 

em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem”. Que 

prevê como estratégias de ação, no item 3.33: 

 

Implementar educação em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino que 

garanta um sistema escolar inclusivo, que crie ações específicas de combate às 

discriminações e que não contribua para a reprodução das desigualdades que persistem em 

nossa sociedade. E, também, garanta um espaço democrático, onde as diferenças não se 

desdobrem em desigualdades e se implementem políticas de combate às mesmas. 

 

O mais recente Decreto nº 57.379, de 13/10/2016, institui, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação, a Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva. Encontra-se nesse decreto, reestruturada as diversas nomenclaturas utilizadas, assim 

como a normatização das diversas instâncias para o atendimento aos alunos deficientes. 

 Como diz, um ditado popular: "lei, ora a lei", cabe refletir quantas leis foram, são e 

ainda serão abolidas, decretadas, revogadas e no que elas auxiliam no processo de inclusão da 

pessoa com deficiência. 

 

Para que a Inclusão Escolar atenda a todos, não pela mera presença, mas com interação 

efetiva, sem distinção de etnia, credo ou deficiência é necessário que a inclusão social 

também aconteça.  Enquanto a saúde não seja um bem para todos, e de qualidade, na 

educação não aconteça o mesmo, o debate filosófico recomenda troca de designações para 

ficar imune às cobranças naturais das pessoas que sofrem as consequências: os deficientes 

e suas famílias. (Araóz, 2009, p. 16). 
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2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

“Diminuir as barreiras atitudinais na escola é um passo para 

diminuir barreiras atitudinais fora dela” (Barros, 2009). 

 

A educação inclusiva propõe que todas as pessoas, independentemente de cor, etnia, 

ser migrante ou imigrante, ser deficiente ou não ou portar-se de modo diverso de seu gênero, 

devem estar em sala de aula regular e poder conviver com todos. Diante desta afirmação, 

busquemos quais os fundamentos que embasam a inclusão escolar. 

Na nossa história escolar brasileira, a exclusão sempre esteve presente, antes mesmo de 

abordar-se a inclusão com direito de todos. 

Benevides (2011) destaca que “no que tange às políticas de integração social essas 

atuam, muitas vezes, mediante mecanismos de ocultamento do caráter sistêmico das formas de 

manutenção das desigualdades sociais” (p. 248), pensamento que também é debatido na obra 

de Santana (2005): 

 

Os principais resultados apontaram que a educação inclusiva foi vista pelos participantes 

sob diferentes enfoques, desde definições mais próximas dos princípios de integração até 

definições mais relativas à educação inclusiva. O discurso da maioria dos participantes 

evidencia uma posição favorável à inclusão dos alunos com necessidades na educação 

comum, talvez pelo fato do tema ser muito discutido e valorizado atualmente no meio 

acadêmico e social. Docentes e diretores parecem crer que a educação inclusiva é uma 

proposta viável, mas que, para ser efetivada, necessita de profundas transformações na 

política e no sistema de ensino vigente. (p. 233). 

 

Um ponto central a ser considerado neste contexto é a necessidade de impedir a 

perpetuação e o crescimento da violência e da exclusão social. Dessa forma, políticas públicas 
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podem ser desenvolvidas, mas, se o professor, o agente mais imediato perante o aluno, agir 

preconceituosamente, toda a proposta estará prejudicada. Diante disto, questiona-se: Quem 

educa o educador? Como orientá-lo sobre preconceitos? Como desenvolver uma postura mais 

humanizada?  

Há professores aprisionados no suposto período idealizado em que os alunos eram 

“outros”. Essa colocação refere-se ao tempo que somente crianças brancas e de famílias mais 

abastadas iam para a escola. Hoje, com a democratização do ensino, temos uma diversidade de 

etnias e níveis sociais entre os alunos, além de alunos com deficiência. Segundo Vilela-Ribeiro 

e Benite (2010), essa diversidade amedronta o professor que, na maioria das vezes, não foi 

capacitado para atuar de modo competente com a nova clientela de alunos. Vejamos o que as 

mesmas autoras comentam: 

 

Constata-se a existência de argumentos de que a Universidade não prepara esses 

profissionais para a inclusão porque os próprios formadores não tiveram contato com esse 

assunto - o que não é caracterizado como pejorativo, mas como uma realidade dos 

profissionais formados em anos anteriores às políticas de incentivo à inclusão. E o que 

acontece é que a questão não é resolvida e a culpa é sempre de outro, e não de nós mesmos. 

(p. 592). 

 

Não podemos negligenciar que o professor não foi educado para identificar seus 

próprios preconceitos. Lidar com o diferente pode reavivar seus desconfortos e o afastamento 

do aluno idealizado, o que pode ser evidenciado pela colocação de apelidos, transferir os alunos 

inclusos para estagiários de Pedagogia, o que com certeza, é prejudicial para o processo de 

inclusão. 

As ações dos indivíduos, em um processo sócio - histórico, mobilizam seus discursos e 

práticas e, portanto, “em se tratando da temática inclusão de alunos com deficiência em salas 
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de aulas de ensino regular, as atitudes do professor em relação ao ensino desse aluno estariam 

diretamente ligadas ao seu conceito de inclusão” (Monteiro & Manzini, 2008, p. 35). Dentro 

deste contexto, existem atualmente, inúmeros estudos sobre a relação professor–aluno e suas 

repercussões na vida dos mesmos. 

Um estudo sobre a diversidade aponta que as interações entre educadores e estudantes 

deficientes em salas de aula regulares são fundamentais para o desenvolvimento sócio 

emocional dessas crianças (Barbosa, 2011). Convivendo com seus pares e com professores, 

elas aprendem por meio das experiências e das diferenças individuais, ampliando suas 

oportunidades de obtenção de conhecimento, competências, habilidades e valores. Esse é um 

dos propósitos da inclusão escolar, proposta pela Declaração de Salamanca (1994). 

Há evidências de que as interações estabelecidas em sala de aula entre os alunos com 

deficiência, os pares e os professores são extremamente relevantes para o desenvolvimento de 

aspectos comportamentais, de comunicação e de habilidades sociais, bem como para o 

desempenho acadêmico (Katz & Mirenda, 2002). Trata-se de um dos benefícios sociais da 

inclusão escolar. “Dito isso, reforça-se que as interações são importantes para todas as pessoas. 

O isolamento, ou até mesmo a precarização de oportunidades, só inviabilizam o seu processo 

de humanização” (Rossato & Leonardo, 2011, p. 74). Assim, a educação inclusiva pode gerar 

muitos benefícios sociais para todos os alunos, com e sem deficiência. 

Da mesma forma que na educação regular, na educação inclusiva é importante que se 

leve em conta “a discrepância entre a capacidade funcional do indivíduo e as demandas 

funcionais das atividades que fazem parte do contexto de ação, bem como determinar pontos 

que possam impedir sua participação” (Abe & Araújo, 2010, p. 284). O que equivale dizer que 

cabe à formação do professor capacitá-lo para que possa detectar as capacidades do aluno, bem 

como suas limitações, e configurar o espaço subjetivo em que a aprendizagem pode se 

constituir. 
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2.3 O “DIFERENTE” COMO FENÔMENO 

 

A pessoa com deficiência não é somente um fenômeno exclusivo de um indivíduo. Ela 

pertence a uma família, a uma comunidade, cultura e sociedade e precisa ser entendida na 

dinâmica das relações interpessoais. 

“A maior dificuldade para o estudo do comportamento humano é, sem dúvida, uma 

visão estanque e fracionada, que transforma a realização individual em algo independente da 

sociedade, da cultura e conduz a uma visão deformada da atividade humana” (Amiralian, 1986, 

p. 38). 

Ao longo da História da Humanidade as várias designações (anormal, excepcional, 

portador de necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência e atualmente pessoa com 

deficiência) demonstram o quanto a sociedade seleciona atributos ditos “normais” de outros 

classificados como desviantes, ou que fogem dos padrões estabelecidos e acabam sendo 

tratados como diferentes e estigmatizados e a outros iguais a ele, como estereótipos de um 

grupo social. Os estereótipos fazem com que o indivíduo aja de acordo com que a sociedade 

espera deles e os outros acabem promovendo o "efeito Rosenthal" ou “profecia autorealizada” 

Uma pesquisa citada por Amiralian (1986) realizada em 1979 por Dora Schneider no 

Rio de Janeiro, exemplifica a colocação acima: o estudo dos chamados “alunos excepcionais” 

com a classificação entre alunos “imaturos” e “maturos”. Nela já existia uma conotação de 

papel social, que levava a uma diminuição da expectativa dos professores, dos pais e uma 

descrença antecipada do potencial e valor da criança, para ela mesma e ainda levando a 

problemática ao processo ensino aprendizagem. 

Ora, citamos uma pesquisa com mais de trinta anos, mas mesmo transcorrido tanto 

tempo, outras pesquisas apontam para o mesmo rumo. Citamos aqui, Barreira e Longato (2014, 

p. 8), que nos adverte da importância do papel fundamental da escola e do professor, que deixa 
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de ser um simples transmissor de conhecimentos, mas tem que se preocupar também com suas 

opiniões, sua metodologia e a maneira de lidar com a inclusão em sala de aula, pois estas 

afetarão tanto as opiniões como o comportamento de seus alunos. É a chamada “Profecia 

autorrealizada” 

Os “diferentes” são isolados ou tratados de outra forma em suas relações interpessoais, 

tanto física como psicologicamente. Essas e outras atitudes de segregação e discriminação, 

segundo Amiralian (1986), têm várias explicações, entre elas, a ameaça que constituem para as 

normas e valores estabelecidos e as relações que são carregadas de ansiedade, desconforto e 

embaraço resultando num afastamento. Esse afastamento, gerado por conflitos internos 

inconscientes, de alguma forma, levam a uma identificação com o sujeito incapacitado. 

Nesse processo, segundo Amiralian (1986), durante muitos anos a sociedade acreditou 

que os diferentes deveriam ficar com seus iguais, ou seja em escolas especiais. Quando do 

início do processo de inclusão, muitos pais reagiram de modo ansioso ao mencionarem se seus 

filhos “normais” não estariam sendo prejudicados estudando juntamente com alunos 

“retardados”, pois estariam aprendendo menos. Esse fato também foi mencionado por uma 

aluna do curso de Pedagogia, quando atuava como auxiliar de classe de uma escola particular 

na cidade de São Caetano do Sul. Segundo ela, quando a escola iniciou o processo de inclusão 

foi demonstrado assim o desejo dos pais de separar os alunos “normais” dos “anormais”. 

A rotulagem é outro fator estigmatizante, uma vez que rotular é incapacitar. Os rótulos 

compreendem juízos de valor sobre o sujeito e consequentemente a dificuldade na interação 

social. A nossa sociedade utiliza frequentemente a rotulagem verbal. Esse fato, pode nos 

fornecer alguma noção da dificuldade da pessoa, e isso possa auxiliar-nos no entendimento da 

situação e prevenirmos um tratamento inadequado, mas também, podem nos levar à 

discriminação. A excessiva rotulagem produz a perda da identidade pessoal e só os torna 

conhecidos pelo rótulo. Um estudante pode ser esforçado, assíduo, participativo, mas com 
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deficiência visual, o que o torna simplesmente “o ceguinho” da classe e todas as suas qualidades 

passam a ser secundárias. 

A confusão entre os termos incapacidade e inferioridade, normalmente utilizadas como 

sinônimos trazem implicações para o ajustamento de “pessoas diferentes”. Segundo Amiralian 

(1986), uma pessoa é ou está incapacitada quando por alguma situação apresenta alguma lesão 

estrutural ou funcional. Uma pessoa é inferior quando se sente menos adequada que as outras. 

Sendo que uma pessoa incapacitada pode se sentir inferiorizada em algumas situações, mas 

não em todas (Amiralian, 1986). 

Sassaki nos alerta em seu artigo: “Estamos no século 21, em plena era da inclusão. Seria 

de se esperar que os conceitos 'capacitismo' e 'incapacitismo' ou 'deficientismo' já tivessem sido 

banidos do nosso vocabulário e das nossas práticas sociais (leis, políticas públicas, serviços, 

programas etc.)” (Sassaki, 2014, pp. 1-12). 

Apontamos a seguir: uma análise crítica de pesquisa, relatando situação muitas vezes 

vivida por alunos com deficiência e a postura de muitas escolas. 

 

Quando o aluno não satisfaz os resultados estabelecidos pela escola para que seja 

considerado capaz de avançar nos estudos, alguma coisa está errada nele. Não se reprova 

escolas ou professores, reprovam-se alunos. Uma vez reprovado e considerado incapaz de 

avançar, algumas hipóteses recaem sobre esse aluno. A escola tenta então diagnosticá-lo. 

Muitas vezes, nessa busca pelas causas do insucesso, o professor pede ajuda ao psicólogo 

escolar, pois as escolas têm profissionais contratados para esse fim. (Tannous, 2004). 

 

Todas as situações estigmatizantes e estereotipadas causam mais e muitas dificuldades 

às pessoas deficientes, além do prejuízo orgânico e psicológico que já enfrentam em suas vidas.  
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2.4   SAÚDE DOS PROFESSORES 

 

A Psicologia da Saúde é uma interface do tema aqui pesquisado. Saúde é definida pela 

Organização Mundial da Saúde como “completo bem-estar físico, mental e social e não apenas 

ausência de doença ou incapacidade” (OMS WHO, 1946 como citado em USP, n.d.). Após a 

carta de Ottawa, em 1986, houve um apontamento para a promoção da saúde e a não separação 

entre saúde e doença, uma vez que uma contém a outra e a garantia de qualidade de vida, não 

só na ausência de doença, mas com saúde: emocional, social, intelectual, espiritual e física. 

“A Promoção de Saúde inclui e ultrapassa a prevenção, o tratamento e a reabilitação de 

doenças ao considerar variáveis sociais, econômicas, ecológicas e políticas na determinação da 

qualidade de vida individual e social” (Rezende, 2016, p. 25).     

Ainda, de acordo com o mesmo autor, “A complexidade das questões que envolvem a 

relação saúde-doença, na sociedade atual, suscita a emergência de debates e propostas de 

abordagens de toda ordem; desde as mais maniqueístas e ingênuas até as mais realistas e 

polêmicas” (Rezende, 2003, p. 187). 

Diante do exposto, e do interesse nos reflexos da atuação dos professores municipais 

na Educação Inclusiva, destacamos uma pesquisa com professores dessa rede (Macaia, 2013), 

que apontava, já em 2010, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) previam a tendência mundial crescente em relação à 

incidência de problemas relativos à saúde mental (Macaia, 2013, p. 19). 

Para a Prefeitura Municipal de São Paulo, doença do trabalho é aquela causada, 

desencadeada ou agravada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade ou 

adquirida em função de condições especiais em que o trabalho seja realizado. A caracterização 

do problema de saúde depende da avaliação pericial, mediante lista de documentação, visita 

técnica do ambiente e avaliação das rotinas de trabalho do servidor, se necessárias, e uma 

perícia médica presencial (PMSP, 2018). 
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A Secretaria Municipal de Educação foi a segunda secretaria que mais afastou do 

trabalho desde 2010, período em que os dados puderam ser acessados publicamente (Macaia, 

2013, p. 43). 

Na pesquisa realizada por (Macaia, 2013, p. 109) com relação aos professores atuarem 

com alunos com deficiência (nomenclatura atual) e a heterogeneidade dos alunos como objeto 

de trabalho, principalmente com salas com 35 alunos (número oficial atualmente), torna-se 

grande exigência para cumprir o conteúdo pedagógico estabelecido e atender aos alunos 

inclusos. 

A mesma autora, baseada em pesquisas, aponta a inclusão como um desafio, por conta 

do pouco conhecimento sobre os métodos de trabalho e na falta de recursos aos alunos e 

professores. 

Macaia (2013, p. 110) alerta para a extrema escassez de literatura sobre o tema, assim 

como a não existência de propostas de intervenção no sentido de promoção de saúde e 

desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento para os professores em geral e os da 

Educação Inclusiva, mesmo com o grande número de publicações apontando como 

diagnóstico, o adoecimento dos professores diante das condições de trabalho. 

A autora também alerta para a dificuldade de compartilhamento das responsabilidades 

diante dos desafios do trabalho, a falta de formação para esses enfrentamentos que recaem 

assim sobre o corpo do professor, além de provocar sentimentos de medo, angústia, falta de 

capacidade, frustação, impotência e falta de realização profissional. 

As dificuldades citadas anteriormente são desencadeadoras do mal-estar docente, 

estresse e de Burnout (Pena, 2017, p. 22). “O professor está enfim em exaustão e uma das   

“soluções” fornecidas pelos órgãos públicos refere-se à readaptação de função, o que acarreta 

mais um conflito, entre outros vivenciados, de acordo com a pesquisa de Pena (2017, p. 50)”. 
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O professor que se readaptou deixa a classe duas vezes: na primeira é a sua própria sala de aula 

e a segunda é a classe de ser professor, a categoria” 

A proposta elencada anteriormente, sobre serem oferecidos mecanismos de 

enfrentamento para os professores superarem o mal-estar pedagógico vem apontada no 

desenvolvimento da resiliência. Termo amplamente revisado teoricamente por (Martins, Onça, 

Emíliano, & Siqueira, 2016, p. 113) citando entre as muitas definições, a importância da 

capacidade humana de lograr êxito mesmo na adversidade, e assim acredita-se que, os órgãos 

públicos, como medida econômica e salutar, deveriam ao invés de remediar, investir na 

promoção da saúde do professor, fortalecendo sua capacidade resiliente. 
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3 PESQUISAS RECENTES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A educação inclusiva pode gerar muitos benefícios sociais para todos os alunos, com e 

sem deficiência, como já anteriormente mencionado. Nos últimos vinte anos muitas mudanças 

ocorreram como o processo de inclusão, assim como muitas pesquisas estão sendo realizadas 

tendo em vista as várias dificuldades encontradas nesse processo. Avanços ocorreram, mas 

muito ainda tem que ser realizado: as pesquisas mostram que muitos alunos acabam mais 

excluídos estando no espaço escolar (Zucchetti, 2011). 

Três situações com professores de Matemática e alunos inclusos foram apontadas em 

pesquisa realizada por Moreira e Marinque (2014), em que ainda existem professores sugerindo 

classes especiais e a impossibilidade de aprendizagem dos alunos inclusos por causa de sua 

“diferença”. Na mesma pesquisa, em outra situação, a professora concorda com uma aluna que 

demonstra menosprezo pelo colega incluso, ressaltando suas dificuldades em utilizar 

adequadamente os sanitários.  Se esse professor fosse questionado sobre o que é ser deficiente 

a partir de uma pergunta de algum aluno, a resposta revelaria o desconhecimento em responder 

essa questão, apesar de trabalhar em uma escola que tenha esses alunos, pois não consegue 

lidar com eles e não saberia responder à questão colocada. 

O preconceito representa uma das barreiras para o processo da inclusão. Um exemplo 

de preconceito e inação de agentes de ensino é retratado por uma pesquisa realizada em uma 

Escola Municipal de Educação Infantil da cidade de São Paulo, na qual observa-se a atitude 

preconceituosa e sua não orientação com relação a colocação de apelidos (Sekkel, 2010). A 

seguir apresenta-se o trecho da pesquisa: 

 

Uma situação que teve início com uma brincadeira nos primeiros meses do ano letivo, no 

segundo semestre já se apresentava como algo violento: Gabriel e Luiz Eduardo batiam 

em João Paulo, que pedia que os garotos parassem. Enquanto os meninos batiam em suas 
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costas e em sua cabeça, gritavam: ‘Macaco louco! Macaco louco!’. A professora via e não 

intervinha. Comentou com a pesquisadora que eles sempre brincavam assim. Acha que 

João Paulo é um “coitado”, que sempre apanha porque não sabe se defender. Disse 

desconfiar que o garoto fosse homossexual, fazendo um gesto com a mão (virando o pulso) 

e rindo no final. Enquanto isso os meninos continuavam a brincar de forma violenta [...] 

essa situação foi observada pela primeira vez no início do ano, quando as crianças eram 

recém-chegadas a escola. Pareceu tratar-se de uma brincadeira de pega-pega em que o 

pegador era chamado de “macaco-louco”. Depois de algum tempo, a brincadeira passou a 

ter como alvo uma criança, deixando de ser uma situação lúdica e se tornando uma ação 

violenta. A interpretação da professora evidencia sua identificação com os que agridem. 

“A fragilidade do menino que não sabe se defender a incomoda e sua forma de agir permite 

supor a predisposição preconceituosa em relação a ele. (Sekkel, 2010). 

 

Na pesquisa de Andrade (1999), intitulada “Refletindo sobre a relação professor-aluno 

em um grupo de professores do Ensino Fundamental”, pode-se constar que somente foi 

possível uma melhora qualitativa na relação professor-aluno do grupo estudado após a 

modificação de crenças, valores e concepções do grupo de professores – sujeitos da pesquisa – 

o que se deu em uma série de encontros entre o pesquisador e os sujeitos. “As ressignificações 

conseguidas nas relações destas professoras com seus alunos e as resultantes melhorias no 

desempenho deles, servem também à confirmação da importância de se pesquisar o fracasso 

escolar a partir da relação professor-aluno” (p. 64). “Pode-se supor também que o processo 

deflagrado neste grupo seja um dos caminhos para se trabalhar com os alunos com problemas 

de aprendizagem, através de seus professores” (p. 64). E ainda para o mesmo autor: 

 

O professor não pode perder de vista a tarefa de formação de um ser humano crítico e 

capaz de intervenções na realidade, que participe da sala de aula na direção de identificação 

de seus processos de consciência: quanto à realidade social, à prática da escola, à 
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consciência de si mesmo. O professor não pode ainda perder de vista a identificação e a 

aprendizagem de mecanismos que lhe possibilitem superar responsável e criticamente a 

alienação decorrente do movimento do cotidiano, para que este se constitua em referência 

imprescindível para a construção da consciência crítica. (Andrade, 1999, p. 65). 

 

O fracasso escolar, a evasão, fez/faz com que algumas propostas e ou mecanismos 

compensatórios fossem/sejam adotados, tais como: classes de aceleração, progressão, 

promoção automática, ensino em ciclos (em que os professores nunca atuaram, uma vez que   

as reuniões, os conselhos de classe, o encontro de pais e professores entre outras atividades, 

continuam acontecendo por série e não por ciclos) e a inclusão dos alunos com deficiência, 

sem um cuidado maior na assessoria aos professores, têm revelado a real dimensão da exclusão 

na educação brasileira. Para entender o fracasso escolar como um processo, deve-se estudar as 

relações que produzem esse fenômeno: (a) família – escola – aluno; (b) professor – aluno; (c) 

aluno-escola; (d) bem como os vetores dessas relações. Dentro deste contexto, Mazzotti (2008) 

resume: 

 

a) Os professores tendem a atribuir o fracasso escolar a condições sócio psicológicas do 

aluno e de sua família, eximindo-se de responsabilidade sobre esse fracasso; b) Um baixo 

nível socioeconômico do aluno tende a fazer com o professor desenvolva baixas expectativas 

sobre ele; c) Os professores tendem a agir diferentemente com os alunos sobre os quais 

formaram altas e baixas expectativas; d) Este comportamento diferenciado frequentemente 

resulta em menores oportunidades para aprender e diminuição da autoestima dos alunos sobre 

os quais se formaram baixas expectativas; e) Os alunos de baixo rendimento tendem a atribuir 

o fracasso a causas internas, assumindo a responsabilidade pelo “fracasso”; f) O fracasso 

escolar continuado pode resultar em desamparo adquirido. (p. 20). 
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Outros mecanismos atualmente utilizados referem-se à medicalização e à 

patologização. Esses termos transferem a responsabilidade do fracasso escolar ora para o aluno, 

ora para a família - transformando esses dois agentes nos únicos culpados pelo referido 

fracasso. Disto deriva a constatação de que o aluno não aprende “porque tem alguma doença”, 

por exemplo TDAH (medicalização e patologização), ou ainda, através da naturalização de 

problemas sociais, como a pobreza. 

Mazzotti (2008, p. 20) em seu artigo sobre as Representações Sociais e seus aspectos 

teóricos e aplicação à educação, destaca a necessidade de se transpor o estágio das 

“constatações” para o “de compreender como e por que essas percepções, atribuições, atitudes 

e expectativas são construídas e mantidas”.  

Com relação à formação de professores, conforme pesquisa de (Fragoso & Casal, 2012) 

e outros autores também, relatam o despreparo dos docentes, que durante a formação possuem 

só uma disciplina no curso de Pedagogia, que trata da temática: diversidade e inclusão. 

Mesmo os professores com Pós-Graduação sentem-se angustiados, como se tivessem 

“entrado num barco furado”, pois não tem ajuda e nem suporte técnico de redes de apoio 

(Machado & Albuquerque, 2012). 

Alguns profissionais acabam esquecendo a postura da formação e passam a ter uma 

visão estereotipada da relação cotidiana com os alunos, pois compensam com um “trato 

maternal”, não atentando às questões do conhecimento: assim a figura materna assume o fazer  

pedagógico, de acordo com os pesquisadores (Machado & Albuquerque, 2012). 

Duas pesquisas realizadas em outros países, uma no México e uma em Évora (Portugal), 

revelam atitudes excludentes de professores.  

Na pesquisa de Garnique-Castro e Gutiérrez-Vidrio (2014), realizada no México uma 

professora entrevistada declara que, se chega a ingressar algum aluno com deficiência, procura-

se uma maneira de fazê-lo retirar-se “voluntariamente”. 
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Na pesquisa realizada em Évora, os educadores da infância parecem demonstrar 

atitudes favoráveis à inclusão, entretanto continuam manifestando a sua preferência por grupos 

de crianças sem deficiência (Fragoso & Casal, 2012). 

As Representações Sociais dos professores pesquisados no Chile, por (Apablaza, 2014) 

têm uma avaliação contraditória, uma vez que os professores consideram a diversidade como 

um valor que deve ser incorporado por todos desde pequenos, mas também é percebida como 

um obstáculo para a prática do processo de escolarização. 

A inclusão com alunos autistas tem complicadores maiores para os professores, que 

muitas vezes deixam a cargo do estagiário de Pedagogia a tarefa de ajudá-los. Os autores 

Gomes e Mendes (2010) ressaltam a presença de estagiários funcionando como auxiliares de 

vida escolar, que desonera o professor, mas questiona se realmente isso é inclusão, pois 

separado, o aluno deixa de ser incluso. 

Os mesmos autores acrescentam que o principal apoio oferecido pelo governo é a 

presença dos estagiários funcionando como AVE - auxiliares de vida escolar, mas esse é um 

suporte de baixo custo e não especializado, sendo assim um apoio maior para o professor do 

que para os inclusos. 

De modo geral, os aspectos afetivos e cognitivos fizeram parte do discurso dos 

professores nas pesquisas até aqui mencionadas. Muitas dificuldades foram citadas, como a 

organização da escola, o prédio, o currículo, o jeito de ensinar, a falta de capacitação 

profissional. 

De acordo com Machado e Albuquerque (2012), a inclusão não é feita apenas com boa 

vontade e legislação avançada. Os mesmos autores ressaltam a importância de estarmos atentos 

às Representações Sociais dos responsáveis diretos pela efetivação da inclusão, ou seja, aos 

professores. 
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Porém os fatores mais difíceis de superar, que estão na mente das pessoas, inclusive dos 

professores segundo eles mesmos, referem-se ao preconceito e a discriminação (Musis & 

Carvalho, 2010). 

Fica evidenciado, então, que é possível falar sobre a inclusão na perspectiva do 

contrário: a exclusão; dos acordos construídos entre “os de dentro” e “os de fora”, “nós” e 

“eles” surgem os excluídos, convertidos em classes perigosas. 

Musis e Carvalho (2010) apontam a importância do professor de aluno com deficiência: 

é necessário ter muitas qualidades, ser capacitado para, somente então, trabalhar com esse 

aluno e alertam ainda, que o professor precisa ainda vencer obstáculos de ordem psicossocial. 

Acrescentam também que a escola continua inalterada nos aspectos pedagógicos e políticos, 

contraposta à educação inclusiva, cujo objetivo consiste em reestruturar as escolas, de modo a 

que respondam às necessidades de todos. 

Fragoso e Casal (2012) alertam para o fato de a inclusão ser atualmente o paradigma 

educativo dominante. Os alunos com deficiência ainda são objeto de discriminação e, por 

conseguinte, de Representações Sociais pré-existentes e que os professores são formados para 

lidar com um hipotético aluno ideal e não se encontram preparados para lidar com situações 

diferentes, criando por isso as suas Representações Sociais. 

Ao longo da História, alguns avanços ocorreram com relação aos alunos com 

deficiência, mas muito ainda deve ser feito para ocorrer a inclusão escolar e social. 

 

3.1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, PEDAGÓGICOS E POLÍTICOS DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

Todo prédio necessita de uma base sólida para ser erguido e manter-se firme por longo 

tempo. Assim como os prédios, as ações dos seres humanos necessitam estar fundamentadas 
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em bases filosóficas para garantirem subsídio e eficácia nas prováveis mudanças que serão 

realizadas.  

A educação é um direito básico de todos os seres humanos. Ela está garantida na 

Constituição Federal de 1988, no artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

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

o trabalho.” 

Entretanto, muitos alunos encontram-se fora das escolas. De acordo com as estatísticas 

do MEC, em 2017 foram registradas 27.348.080 matrículas no ensino fundamental. O número 

é menor que as 27.691.478 computadas em 2016. A explicação para essa redução está 

relacionada principalmente à mudança no perfil demográfico da população, com menos 

crianças ingressando na etapa (Ferreira & Souza, 2018). 

O MEC aponta algumas causas: alfabetização fora da idade adequada, retenção no final 

do 3º ano, distorção idade-série e como consequência autoestima baixa, não ter prazer em 

aprender e a convivência com os colegas. O cenário da Educação Fundamental ao longo dos 

anos continua preocupante, embora a legislação pronuncie direitos, que muitas vezes não 

acabam cumpridos. 

A Constituição Federal prescreve no Art. 208. “O dever do Estado com a Educação será 

efetivado mediante a garantia de: no item III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” 

A Educação Inclusiva caracteriza-se na afirmação anterior, pois colocar alunos com 

deficiência juntamente com os ditos “alunos normais” necessitou a fundamentação em estudos, 

na legislação e na documentação produzida por todas as nações. 

A Educação Inclusiva, diante de muitos desafios, levou a um aumento de alunos 

atendidos na rede regular de ensino. O Censo Escolar, do INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou um aumento de 6,5 vezes entre 2005 e 2015 para 

matrícula de alunos com deficiência. O total subiu de 114.834 para 750.983 convivendo com os demais 

alunos (Tenente, 2016). 

O aumento da demanda teve um avanço no cumprimento das várias legislações, 

estudos, determinações e orientações realizadas pelo mundo todo, mas como os alunos com 

deficiência estão sendo atendidos na Educação Inclusiva? Motivo de nossa pesquisa. 

Um aspecto importante para a  análise dos fundamentos filosóficos sobre nosso tema, 

refere-se aos novos rumos Pós Segunda Guerra com uma era baseada nos direitos humanos. 

Em 1948, acontece a Declaração dos Direitos Humanos, que teve como base, os ideais 

da Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, alastrando-se para o mundo todo. 

 

O artigo 1 da referida declaração, propõe: “Todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 

agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. 

Já o artigo 7 propõe: “Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 

distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra 

qualquer discriminação que viole a presente Declaração Mundial dos Direitos   

Humanos   e contra qualquer incitamento a tal discriminação”. 

 

A Declaração vem a tona numa época, que o mundo necessitava de uma nova era de 

paz, e garantir direitos a todos, trazia alento para as pessoas e em especial aos excluídos. 

Nos quarenta anos seguintes, o Capitalismo e o Socialismo tiveram ascensão e declínio, 

a chamada Guerra Fria, mas a queda do muro de Berlim em 1989 traz um novo contexto e 

avanços educacionais encontram menos obstáculos (Barros, 2009, p. 23). 
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O mesmo autor relembra um novo tempo, na década de 80, onde acontecem: avanços 

médicos, pedagógicos, na comunicação, a globalização traz a “era dos direitos”. A educação 

passa a ter papel importante no desenvolvimento e divulgação da paz e da fraternidade. 

Em 1990, acontece em Jomtien, Tailândia a Conferência Mundial sobre Educação, 

sendo que na participação o Brasil assumiu, perante o mundo, o compromisso de erradicar o 

analfabetismo e universalizar o Ensino Fundamental no país (USP, 1990). 

Para cumprir com este compromisso, o Brasil tem criado instrumentos norteadores para 

a ação educacional e documentos legais para apoiar a construção de sistemas educacionais 

inclusivos, nas diferentes esferas públicas: municipal, estadual e federal (Aranha, 2004, p. 15). 

Segundo Aranha (2004, p. 16), em 1994, a Declaração de Salamanca e os países, 

incluindo-se o Brasil, declararam: 

 

As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns, 

que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a essas 

necessidades; as escolas comuns, com essa orientação integradora, representam o meio 

mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, 

construir uma sociedade integradora e dar educação para todos. 

 

Duas justificativas são citadas anteriormente: a social e a educacional. Uma terceira é 

elencada em documento lançado pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura em  2001, com versão brasileira em 2003 (Barros, 2009, p. 32) 

referindo-se à justificativa econômica: escola para todos são mais baratas que a manutenção de 

escolas especializadas. 

 

Dando ênfase aos direitos e ao respeito às diferenças, os “excluídos” são o foco da 

educação inclusiva, não somente os alunos com deficiência, mas todos os que ficam à margem 
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do sistema social. Entretanto, outros fatores existem e fazem com que as “coisas” não 

aconteçam como idealizadas. 

 

3.2 A INTERAÇÃO SOCIAL E A IMPORTÂNCIA NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

A organização das escolas e a formação das classes realizadas no início do ano letivo 

são importantes fatores para o processo de ensino e aprendizagem. Os critérios utilizados 

transformaram-se ao longo do tempo e tem nessa organização teorias, valores e crenças que 

também influenciam e são influenciados pelas Representações Sociais. 

Um dos primeiros critérios utilizados foi o agrupamento por sexo: escolas para meninos 

e escolas para meninas. Esse critério recebeu muita resistência para ser alterado para as escolas 

mistas. 

Ainda no século XX o critério da “homogeneidade”, agrupando alunos por idade, nível 

de escolaridade e repetentes tinha como justificativa a facilidade para os professores 

prepararem as aulas e avançar com o ensino. Ora, essas divisões perpetuam as divisões 

existentes na sociedade, pois uma vez que a vertente econômica e cultural caracteriza alunos 

fracos e fortes. Não bastava essa classificação no início do ano, aconteciam também os 

remanejamentos, em que o aluno era retirado de sua classe, para ser reclassificado em outra 

classe e os vínculos já estabelecidos com os colegas e o com o professor eram ignorados e 

causando possíveis traumas, pois os rótulos de aluno “da classe repetente” ou aluno “da classe 

mais fraca da escola” não proporcionavam nenhum estímulo ou recompensa para busca de 

novos desafios. O critério da homogeneidade não tem, portanto, suporte nem psicológico, nem 

político e pedagógico. 

A Psicologia tem contribuído teoricamente para o avanço do trabalho pedagógico com 

classes heterogêneas, que mesmo não tratando especificamente do tema, aponta questões de 
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importância fundamental para o presente trabalho, quando o aluno com deficiência estará junto 

com outros alunos ditos “normais” e não segregado em classes especiais e nem em classes 

classificadas pela diversidade de rendimentos. 

A aprendizagem é um processo de construção e não só de memorização das informações 

dos professores. O professor não é o único que ensina, atualmente mais ainda, pois temos a 

tecnologia nas suas variadas apresentações, que despertam a atenção e o interesse dos alunos e 

são transmissores do conhecimento. 

O desenvolvimento humano e a aprendizagem não ocorrem de modo linear e sim de 

idas e vindas, rupturas, retrocessos e saltos de qualidade, mas a escola e os professores devem 

criar condições favoráveis para que ocorra este processo. 

Vigotsky (1988), teórico russo, ressalta a importância da interação social como 

elemento imprescindível para construção do conhecimento. As ideias centrais de Vigotsky 

apontam que as funções psicológicas têm suporte biológico. O funcionamento psicológico 

fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, as quais desenvolvem-

se num processo histórico. A relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas 

simbólicos. A linguagem, sistema simbólico básico dos grupos humanos tem duas funções 

básicas: intercâmbio social e pensamento generalizante (Oliveira, 2001). 

Diante do exposto, entende-se a importância que aponta para a Educação Inclusiva, 

quando o aluno com deficiência não estará sem escolarização em sua casa, não estará em escola 

especial, por conseguinte separado dos demais, mas na interação com outros seres humanos.  

Mesmo que ainda sofra algum tipo de exclusão, não estará totalmente excluído do 

convívio social. 

Para Vigotsky, aprendizado não é desenvolvimento, entretanto o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 
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processos de desenvolvimento que de outra forma seriam impossíveis de acontecer (Vigotsky, 

1988, p. 101). 

Para o referido autor, é na relação com o outro, nas ações comuns, que o ser humano, 

mediado pela linguagem e em função dos conteúdos da cultura, se constitui e se desenvolve 

como sujeito. “Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes, no nível 

social, e depois no nível individual: primeiro entre pessoas (interpsicológia), e depois no 

interior da criança (intrapsicológica)” (Vigotsky, 1988, p. 64).  

Portanto, o trabalho com classes heterogêneas, tendo a interação social como eixo, e a 

organização que cabe na maioria das vezes ao professor, com atividades coletivas, duplas e 

individuais e vários outros encontros, o saber construído socialmente será socialmente 

distribuído (Espósito, 1989, pp. 52-54). Assim sendo, o aluno com deficiência terá maiores 

possibilidades de desenvolvimento em educação inclusiva. 

 

3.3 O ESTIGMA 

 

O estigma é um atributo profundamente depreciativo para um, mas que pode confirmar 

a normalidade de outrem (Goffman, 2004, p. 6). Para o autor, os estigmas podem ser de três 

ordens: abominações do corpo, abominações do caráter e de distúrbios mentais e os tribais e 

da raça (p. 7). 

Ao longo da carreira profissional, diversas situações foram presenciadas, algumas de 

respeito, mas outras nem tanto, como aqui a fala de uma professora: “Está na cara do aluno que 

ele não irá aprender” referindo-se a um aluno com Síndrome de Down, exemplificando assim 

a primeira ordem dos estigmas citados por Goffman (2004). 

Na segunda ordem do mesmo autor, exemplificamos com: “Eu não entro na sala de aula 

se aquele maluquinho estiver lá!”, dito por uma professora auxiliar, substituindo a professora 

efetiva e referindo-se a um aluno com TDAH. 
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A terceira ordem continuamos presenciando em noticiários, e situações cotidianas, em 

que são discriminados: negros, idosos, deficientes, diversidade de gênero, de credo religioso e 

atualmente até clube esportivo. Em todos os exemplos temos relações sociais afetadas, 

destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos que a pessoa pode ter, de acordo 

com o autor acima. Quando normais e estigmatizados realmente se encontram na presença 

imediata uns dos outros, especialmente quando tentam manter uma conversação, ocorre uma 

das cenas fundamentais da sociologia porque, em muitos casos, esses momentos serão aqueles 

em que ambos os lados enfrentarão diretamente as causas e efeitos do estigma. O indivíduo 

estigmatizado pode descobrir que se sente inseguro em relação à maneira como os normais o 

identificarão e o receberão (Goffman, 2004, p. 15). 

             Nesse ponto relembramos Moscovici (2013, p. 15) para quem as representações não são algo 

dado, mas sim a construção delas que deve ser discutida. A insistência tanto em discutir como fenômeno, 

o que era visto como conceito, como algo estático, daí enfatizar seu caráter dinâmico. Motivo de 

pesquisa: como os professores lidam com o estigma, o preconceito e elaboram suas Representações 

Sociais de alunos com deficiência. 

 

3.4 O PRECONCEITO 

 

“O preconceito se caracteriza por um conteúdo específico dirigido ao seu objeto e por 

um determinado tipo de reação frente a ele, em geral, de estranhamento ou de hostilidade” 

(Crochik, 1996, p. 49). 

A relação entre preconceito e inclusão tem despertado o interesse de pesquisadores e entre eles 

destaca-se a realizada por Crochik, em artigo a saber: 
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A primeira relação a ser feita entre os dois termos preconceito e inclusão– é a de oposição: 

o preconceito é contrário à inclusão. Numa sociedade contraditória como a nossa, no 

entanto, o preconceito pode favorecer determinado tipo de inclusão e a inclusão pode 

favorecer o preconceito. O preconceito arraigado e oculto à própria pessoa que o 

desenvolveu pode levar à ambiguidade de sentimentos frente a seu alvo, que deveria ser 

aceito, respeitado, mas que o íntimo sabe que não o é. Assim, como uma maneira de ocultar 

ainda mais de si mesmo essa não aceitação do outro, exagera-se a defesa do que é 

hostilizado, forçando a sua inclusão em um grupo do qual o preconceituoso julga, sem 

poder afirmar manifestamente, que não deveria tomar parte”. (Crochik, 2011a, p. 33). 

 

 Iniciamos o subtítulo com a afirmação do referido autor, justamente por ir diretamente 

no alvo da questão aqui analisada. Outros questionamentos nos ocorrem: As pessoas já nascem 

preconceituosas? Crianças têm preconceito? 

Crochík (2011b, p. 11) demonstra que o preconceito não é inato, mas um produto das 

relações entre conflitos psíquicos e a estereotipia do pensamento e o estereótipo. Acrescenta 

ainda que o preconceito de um indivíduo a um objeto tende a apresentá-lo em relação a outros 

objetos. 

 A pessoa com deficiência ao nascer, ou se tornar deficiente, já tem a marca de um 

estigma, ou seja, um atributo social carregado de valor, no caso, negativo (Goffmam, 2004, p. 

6). 

 O estigma revela, que a sociedade tem dificuldades de lidar com o diferente. Assim, de 

acordo com Braghirolli, Pereira e Rizzon (1994, p. 35), as características atribuídas aos 

indivíduos, podem ser compartilhadas por uma mesma cultura e que vão se constituir nos 

estereótipos. De acordo com Crochík, (2011b, p. 13), os estereótipos têm composição de uma 

série de predicados fixos que são atribuídos ao objeto, mas há um principal, do qual os outros 

são derivados. Como exemplo, pode-se citar situações vividas por estagiárias do curso de 
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Pedagogia, que recebem informações sobre alunos com Síndrome de Down, classificando-os 

como muito agressivos ou extremamente amorosos. Na convivência descobrem, que como toda 

criança, possuem situações agressivas e amorosas e o que foi “passado” sobre essas crianças 

não condiz com a verdade, mas uma generalização distorcida desta realidade. 

As relações pessoais do preconceituoso ocorrem por meio de categorias, que 

classificam os indivíduos e os impede de perceber que a experiência individual possa se 

contrapor ao estereótipo. Assim, não se pode tocar na baba do epilético, pois nos transmitirá a 

“doença”. 

Os preconceituosos veem nos indivíduos alvo de seu preconceito, aquilo que eles têm 

de negar em si mesmo, ou seja, a fragilidade e o desamparo. Assim, a pessoa com deficiência, 

o que se apresenta, não é o indivíduo, mas a patologia que é avaliada como possuidora de valor 

negativo. No caso da escola, o aluno com deficiência representa a fragilidade, o que pode ser 

motivo de chacotas, pois não poderá muitas vezes revidar, ele representa o colega sem valor 

para ser parceiro, numa sociedade extremamente competitiva.  Para os professores, pode 

representar assim, o aluno que demanda trabalho, dificuldades para seus ensinamentos e logo 

na primeira impressão se deixa orientar por um estereótipo, podendo deduzir coisas sobre o 

aluno de maneira seletiva ou imprecisa, perpetuando o estereótipo inicial, que compõe o 

preconceito. 

Segundo Crochik, desde cedo as crianças são ensinadas e aprendem que devem 

obedecer aos pais e as outras autoridades. E aprendem também que a não obediência pode ter 

consequências, como o medo da perda do amor dos pais, e a defesa contra essa violência é agir, 

de acordo com os modelos propostos (Crochik, 2011a, p. 34). 

Muitos estudos foram e estão sendo realizados para melhor compreensão do 

preconceito, suas origens, sua permanência e seus desdobramentos. 
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Diante do exposto, sendo o professor figura de autoridade, a sua atitude é um fator 

importante para nossa reflexão, uma vez que os alunos tomam o mestre como modelo e 

procuram segui-lo. 

A pesquisa de Casco (2007, p. 242) reafirma a colocação anterior, assim como os 

elogios, críticas, a organização dos grupos e a atuação dos professores junto aos alunos com 

deficiência, não são indiferentes a todos os seus alunos. 

Até aqui pode-se apresentar documentos, estudos, leis, teorias, pesquisas recentes que 

apontam a Educação Inclusiva e a importância de o tema chegar até os responsáveis em todos 

os níveis pela educação. 

 A presente pesquisa objetiva caracterizar as Representações Sociais de Professores do 

Ensino Fundamental sobre alunos com deficiência e Educação Inclusiva e como estas 

representações repercutem na prática de sua docência. 

 O interesse reflete a importância do atendimento ao novo paradigma mundial de direitos 

para todos sem discriminação de qualquer ordem. Assim, a Educação Inclusiva, uma 

construção coletiva em diversas esferas, têm seu cerne nas Representações Sociais dos 

professores, que atuam diretamente com os alunos com deficiência.  

O sentido humanitário de aceitação e respeito desenvolvido nas díades professor – aluno 

e aluno- aluno é importante passo para a construção de uma comunidade de paz. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar as Representações Sociais de professores do ensino fundamental sobre 

alunos com deficiência e educação inclusiva e como estas representações repercutem na prática 

de sua docência. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar quais são os critérios utilizados pelos professores para caracterizar um aluno 

com deficiência – “quem é esse aluno?”; 

  Caracterizar quais são as Representações Sociais que estes professores têm de 

educação inclusiva – “o que é uma educação inclusiva e seus desdobramentos?”; 

  Analisar como as Representações Sociais pesquisadas mobilizam e norteiam os 

professores em suas práticas educativas; 

  Aferir a convergência ou divergência dos objetivos teóricos das políticas públicas 

inclusivas em relação à prática observada. 

 

4.3 HIPÓTESES 

 

Os preconceitos que permeiam as relações sociais, também presentes no âmbito escolar, 

denunciam e/ou refletem as Representações Sociais que os professores do ensino fundamental 

têm acerca dos alunos com deficiência e educação inclusiva; 

A partir dessas Representações Sociais e, particularmente daquelas que caracterizam os 

alunos com deficiência e educação inclusiva, alguns comportamentos e atitudes são vinculados 

diretamente a essas Representações Sociais, afetando a prática do docente (e como 
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consequência   a aprendizagem do discente; 

É possível, portanto, que os discursos dos professores (Representações Sociais) não 

sejam coerentes com as práticas educacionais inclusivas, ou sendo (coerentes), divirjam dos 

objetivos da política educacional de inclusão. 
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5 MÉTODO 

 

Lembremos a história de “Alice no país das maravilhas”, quando Alice pergunta ao 

coelho qual é o caminho e o coelho indaga para onde ela quer ir. A resposta é para qualquer 

lugar, o coelho argumenta que para qualquer lugar, qualquer caminho serve (Carrol, 2002). 

Para Turato (2013), o método é visto também como um conjunto de regras escolhidas 

em determinado contexto para obter dados que auxiliam nas explicações ou compreensões do 

objeto a ser explorado. Método é entendido como um caminho pelo qual se procura chegar a 

algo ou um modo de fazer algo. 

Os métodos classificam-se em indutivos ou dedutivos, qualitativos ou quantitativos, 

entre outras muitas denominações. Assim,  o método escolhido foi o qualitativo. 

Turato (2013) alerta que a pesquisa qualitativa se propõe a lidar com questões de foro 

íntimo, que normalmente vem acompanhadas de angústia e ansiedade, assuntos de relações 

interpessoais e visões de mundo, além do fato do pesquisador, o ser humano, ser 

simultaneamente sujeito e objeto do estudo científico. 

Minayo (2010) relata que as narrativas dos atores não são uma verdade, mas uma 

versão, e pode ser a melhor abordagem para compreender o processo de socialização, a 

emergência de um grupo, a estrutura organizacional, o nascimento e declínio de uma relação 

social e as respostas situacionais às contingências cotidianas. Numa busca qualitativa, 

preocupa-se menos com a generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da 

compreensão seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política 

ou de uma representação.  
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5.1 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Os instrumentos de trabalho de campo foram entrevistas e grupos focais. 

 

5.1.1 Entrevistas 

 

Para Severino (2007), as entrevistas estruturadas são aquelas em que as questões são 

direcionadas e previamente estabelecidas, com determinada articulação interna, obtendo-se 

assim respostas, também facilmente categorizáveis - muito útil para o desenvolvimento de 

levantamentos sociais. 

As entrevistas foram realizadas dentro do ambiente escolar, em sala reservada, e foram 

norteadas por um roteiro de perguntas. No decorrer das entrevistas, foram também observados 

gestos, expressões, entonações, sinais não verbais, hesitações, alterações de ritmo, atos falhos, 

enfim toda comunicação não verbal que acrescente dados para a compreensão da postura dos 

professores entrevistados. 

Bleger (2003), ao abordar sobre o funcionamento da entrevista, nos adverte sobre o 

quanto pode ter sido custoso para o entrevistado vir à entrevista. Adverte também sobre a 

discrição do entrevistador para com as informações que o entrevistado fornecer, se estas forem 

de um relato sobre uma instituição, além do entrevistado ser questionado se tem conhecimento 

desse fato. 

As orientações fornecidas pelo autor foram muito pertinentes, uma vez que os 

professores foram indicados pelo coordenador ou diretor da Escola, sendo os mesmos 

professores de alunos inclusos 

O alerta de Bleger (2003) sobre os comentários quanto à instituição, são muito 

importantes, o que serão rigorosamente seguidos por parte da entrevistadora, que não emitirá 

nenhum parecer, sobre algo dito pelo entrevistado. 
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Segundo Bleger (2003), a entrevista é uma técnica de investigação científica em 

Psicologia, pois possibilita levar a vida diária do ser humano ao nível do conhecimento e da 

elaboração científica. 

 Na presente pesquisa, realizou-se uma entrevista fechada, que é na realidade um 

questionário, que passa a ter uma relação estreita com a entrevista aberta, uma vez que 

deixamos esclarecido que o entrevistado poderia acrescentar o que quisesse, além do 

perguntado. Assim, teremos uma maior comparação sistemática de dados para o método 

padronizado. 

 

5.1.2 Grupo Focal 

 

Grupo focal é uma técnica de pesquisa de coleta de dados por meio de interações grupais 

ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador (Morgan, 1997). Pode ainda ser 

caracterizado como um recurso para compreender o processo de construção das percepções, 

atitudes e Representações Sociais dos grupos humanos. Observa-se assim a importância da 

seleção e utilização desse instrumento de pesquisa, uma vez que desnuda as atitudes e 

Representações Sociais dos professores, foco da pesquisa.   

A técnica do grupo focal foi primeiramente empregada em marketing nos anos 1920. 

Nos anos 1950, foi utilizada por R. Merton para estudar as reações das pessoas à propaganda 

de guerra. Nos anos 1970 e 1980, foi utilizada em pesquisas em comunicação, em estudos de 

recepção de programas de televisão ou de filmes. Entretanto, essa técnica não se desenvolveu 

de modo sistemático e somente no início dos anos 1980 o interesse em adaptar a técnica para a 

investigação científica fez ocorrer seu crescimento. 

De acordo com Gatti (2012), a técnica do grupo focal vem sendo cada vez mais utilizada 

nas abordagens qualitativas em pesquisa social. A mesma autora adverte que os participantes 

devem ser selecionados segundo alguns critérios como algumas características em comum, que 
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os qualificam para a discussão da questão, que será o foco do trabalho interativo e da coleta do 

material discursivo/expressivo. Eles devem também ter alguma vivência com o tema a ser 

discutido, para trazerem elementos ancorados em suas experiências cotidianas. 

A autora ressalta alguns limites com a técnica em termos de certas generalizações, em 

função do pequeno número de participantes e da forma de seleção dos mesmos. 

 

A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as diferenças existentes 

em perspectivas, ideias, sentimentos, representações, valores e comportamentos de grupos 

diferenciados de pessoas, bem como compreender os fatores que os influenciam, as 

motivações que subsidiam as opções, os porquês de determinados posicionamentos. (Gatti, 

2012, p. 14). 

 

O moderador do grupo focal procurou ter o cuidado, como adverte Minayo (2010), de 

não induzir o grupo, de forma consciente ou não, a partir de seu ponto de vista.  

O roteiro de questões norteou a discussão nos grupos, contendo poucos itens, voltados 

às situações vivenciadas pelos coordenadores, permitindo certa flexibilidade na condução do 

grupo focal, com registro de temas não previstos, como exemplo a incumbência dada pela 

professora da classe para que o aluno estagiário fique junto somente do aluno incluso, tema 

relevante para a discussão da inclusão, uma vez que separado, não é igual (Sassaki, 1997). 

As primeiras questões procuraram ser mais gerais e mais "fáceis" de responder. Esta 

estratégia visa a incentivar a participação imediata de todos.  

Gradativamente, foram sendo inseridos os tópicos mais específicos e polêmicos, bem 

como questões suscitadas por respostas anteriores. Foram evitadas questões que se iniciem com 

a expressão "por que", as quais podem deixar os participantes numa situação muito defensiva, 

admitindo o lado "politicamente correto" da questão. 
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Alguns itens que poderão interferir nos grupos e procuraram ser evitados, referem-se a: 

bloqueio de produção, quando ouvir e falar forem simultâneos; “o pegar carona”, quando 

alguns falarão pouco e aproveitarão as respostas de outros participantes; a desaprovação na 

sinceridade e a persuasão de alguém influenciando na argumentação de outros. 

Os grupos focais proporcionaram espaços privilegiados de discussão e de troca de 

experiências em torno do tema inclusão e das Representações Sociais dos protagonistas dessa 

temática.           

 

5.2 PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi realizada em escolas públicas de Ensino Fundamental do Município de 

São Paulo. As entrevistas foram realizadas com 16 professores do Ensino Fundamental. Os 

grupos focais foram realizados com os Coordenadores Pedagógicos, sendo proposto 

inicialmente um grupo focal com 6 coordenadores e outro com 8. 

 

5.3 PROCEDIMENTOS 

 

O registro dos dados das entrevistas foi realizado através de anotações e dos grupos 

focais mediante gravação. As gravações dos grupos focais e das entrevistas foram transcritas 

na íntegra. 

As anotações das observações (de inserção, dentro do campo de pesquisa) foram feitas 

em um diário de bordo, na forma manuscrita, e posteriormente convertidas em um registro de 

texto eletrônico. 

Depois de um ano decorrido, as entrevistas  foram  retomadas, após contato com cada 

entrevistado, que foi orientado da possibilidade de retirar, acrescentar ou modificar o que 

quisesse de sua entrevista. 
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Dos 16 professores entrevistados, 15 foram contatados, pois um dos professores pediu 

exoneração e mudou-se para outro país. Dos 15 professores, somente 14 responderam à 

retomada da entrevista. O professor que não fez a devolução da mesma, foi contatado por 

telefone mais de uma vez, assim como recebeu a proposta, mas não retornou ao solicitado. 

A coleta de dados seguiu os seguintes procedimentos: a) contato com a instituição; b) 

após o consentimento formal da instituição (assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido - TCLE), indicação pela escola dos professores para a participação do estudo e 

obtenção de seus consentimentos por meio do TCLE; c) realização individual das entrevistas; 

d) formação e realização dos grupos focais. 

Os dados coletados foram analisados através de técnica de análise de conteúdo, 

embasados por literatura crítica da educação e a partir do referencial da teoria das 

Representações Sociais. 

Todos os procedimentos só foram realizados após aprovação do Comitê de Ética. 

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para Ludke e André (2013), analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o 

material obtido durante a pesquisa e nesta investigação relativa à inclusão destaca-se: dados de 

entrevistas, dados de observação, dados dos diversos grupos focais, além de outros dados que 

foram surgindo durante todo o processo de estada nas unidades escolares. 

Num primeiro momento, todo o material deverá ser organizado definindo-se os padrões 

relevantes. Num segundo momento, esses padrões relevantes serão relacionados e analisados 

proporcionando os “núcleos de significação”. Um cuidado especial ocorrerá com relação à 

objetividade para não comprometer a validade do estudo. 
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Assim, os principais pontos detectados a respeito da visão dos professores sobre a 

inclusão de deficientes nas escolas regulares, a partir de relatos pessoais sobre suas 

interpretações de vida e como profissionais da área, poderão ser confrontados com a literatura 

pesquisada sobre o assunto, ou seja, sobre suas Representações Sociais e as possíveis 

implicações nas suas vidas e na vida dos diversos alunos. 

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O Comitê de Ética da UMESP orientou e regulamentou os aspectos éticos da pesquisa. 

 

5.6 A PESQUISADORA E O CAMINHO PERCORRIDO NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A escolha do tema pesquisado foi sendo construído ao longo da vida da autora. Como 

pesquisadora, interagimos com os sujeitos e alguma influência acabamos passando e 

recebendo. Assim, um árduo caminho: tortuoso e estreito até aqui percorrido será apresentado, 

para o entendimento do interesse no assunto e algumas das várias dificuldades encontradas para 

a realização do mesmo. Pesquisar sobre Inclusão Escolar no Brasil demanda ter muita 

paciência, perseverança, calma, determinação, polidez, foco, entre muitos outros adjetivos. 

O interesse pelo tema teve início na minha infância, nas situações escolares no antigo 

Ensino Primário, nas atitudes das professoras, quando se percebia exclusão, preferências, 

discriminações, que persistiram no Ensino Ginasial, quando presenciei uma professora castigar 

fisicamente uma colega com sérios problemas físicos de desenvolvimento. Percebia a exclusão 

nos exames de seleção, onde a exclusão social estava refletida na exclusão do saber. Essas 

vivências persistem no Ensino Superior e até na Pós-Graduação. 

Ao assumir, como Mestre, o Ensino Superior em diversos Cursos de Graduação, nas 

várias disciplinas obrigatórias para a formação na Licenciatura, os relatos dos alunos com 



78 

 

vivências de exclusão e discriminação escolar continuaram a instigar meu interesse pelo tema 

pesquisado. 

Minha atuação durante três décadas no Curso de Pedagogia tem revelado situações 

inimagináveis, acentuando a exclusão, principalmente quando a Inclusão Escolar passou a ser 

lei nas escolas. Os vários relatos das vivências nos estágios, pelos futuros pedagogos tem 

demonstrado o despreparo, o preconceito, a desorganização do governo, a atuação dos 

professores revelando suas Representações Sociais. 

Alguns relatos a seguir, de estagiários do curso de Pedagogia, retratam  o despreparo e 

aumentaram meu interesse de pesquisar o tema. "Ao estagiar no terceiro ano, a professora pede 

para que eu fique com aluno autista, o que foi falado em alto e bom tom na frente de todos os 

colegas”. “A professora nunca traz nada para esse aluno fazer. Eu tenho que trazer alguma 

atividade, inventar ou acabar aceitando ajuda de outra professora, que se dispôs a me auxiliar. 

A professora do aluno nem se preocupa com o que está acontecendo com ele. Se não fosse eu, 

estagiária em classe, ele nada faria...” (Estagiária C do 7º semestre). 

 "Ao estagiar no 4º ano, uma aluna deficiente intelectual, muito sensível e chorona, não 

recebendo atenção da professora, se joga no chão e fica chorando. A professora diz para não se 

preocupar e deixar ela se esperneando no chão. Como estagiária, me ajoelhei no chão pedi para 

a aluna parar de chorar, que estava lá para ajudá-la e segurei nas mãos dela para levantá-la. 

Pela professora a aluna ficaria assim por tempo indeterminado” (estagiária E do 7º semestre). 

 “A experiência vivida no meu estágio do EJA, onde a professora não estava, ou não 

queria estar preparada para ensinar pessoas deficientes, me deparei com situação não 

compatível com as orientações teóricas que vinha aprendendo na faculdade. O estudante P de 

32 anos, com retardo mental, informação dada pela professora sem muita segurança, pintava 

olhando para o teto da escola e sempre fazia rabiscos usando o lápis de cor preta. A professora 

com pouca paciência diz em voz alta, que ele tinha que pintar colorido e se não tinha nada na 
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cabeça de vento dele e com gestos rudes colocava outras cores na frente de seu rosto e saia com 

risinhos de deboche” (estagiária I do 8 º semestre). 

Diante do meu interesse aumentando, circunstâncias da vida acabam me levando ao 

doutorado e a possibilidade da pesquisa.  O caminho da pesquisa já havia se mostrado muito 

penoso durante minha frequência como aluna especial em outro Instituto Superior.  Para 

realizar um levantamento sobre Qualidade de Vida de alunos surdos, muitas dificuldades 

ocorreram no acesso à escola para a coleta de dados. 

 Em outra situação de minha vida, quando frequentava as reuniões do LASAMEC -

Laboratório de Saúde Mental Coletiva, dentro da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, 

necessitava entrevistar a professora responsável pela inclusão de toda uma determinada região 

das Escolas Estaduais da cidade de São Paulo. Foram necessários vários pedidos, sempre 

negados por motivos como falta de tempo, presença constante em reuniões, cursos e depois de 

muita insistência e me propondo a aceitar todas as imposições, o encontro foi marcado, porém 

a responsável solicitou que sua assistente me atendesse, alegando não ter tempo. Assim, o 

escape ocorreu de todo modo. 

A via crúcis continua ocorrendo de modo ao já relatado: impedimento por falta de 

tempo, ao marcar o encontro houve uma espera de quase duas horas para o atendimento; 

questionamentos sobre documentos padrão para serem assinadas, solicitações que somente 

pessoa capacitada e treinada pela universidade pudesse esclarecer e depois do ocorrido um 

lembrete: avisar o órgão responsável quando da presença da pesquisadora na escola. Medo? 

Desconfiança? Insegurança? Alertar para mostrar uma realidade não tão verdadeira? 

No decorrer da realização das entrevistas com os professores a via crúcis continuou de 

várias maneiras: dificuldades para agendar as entrevistas com algumas escolas, leitura e revisão 

pela coordenação da escola de todos os documentos (TCLE, roteiro das entrevistas, Declaração 

assinada pelo responsável da Rede Municipal de Ensino). 
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A época agendada correspondia ao final dos trabalhos do ano letivo e várias desculpas 

foram dadas: fechamento de notas, falta de tempo e principalmente a esquiva de muitos 

professores, que estavam somente cumprindo horário, mas não mostravam interesse em 

participar. 

Diante de tudo, espera-se que a pesquisa possa ser motivo e momentos de reflexão para 

todos nós, envolvidos numa educação para todos, sem exclusão. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A seguir, descrevemos a caracterização dos professores entrevistados, sendo que alguns 

foram indicados pela direção/coordenação das escolas para participarem da entrevista da 

presente pesquisa. Todos, atualmente tem atuação profissional com alunos inclusos. 

 

Quadro 1 - Distribuição dos entrevistados segundo o sexo 

Sexo Frequência Porcentagem 

Feminino 14 87,5% 

Masculino 2 12,5% 

 

Quadro 2 - Distribuição por idade 

Idade Frequência Porcentagem 

Entre 32 a 42 4 25% 

Entre 43 a 53 8 25% 

Entre 54 a 64 4 25% 

Total 16 100% 

 

Quadro 3 - Graduação 

Formação Quantidade 

Pedagogia 9 

História 2 

Psicologia 2 

Ciências Biológicas 2 

Serviço Social 1 
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Letras 1 

Educação Física 1 

Artes 1 

Geografia (cursando) 1 

Habilitação no Magistério 2 

 

 Dos professores entrevistados, dois possuem mais de uma graduação e dois possuem 

Habilitação para o Magistério, antigo Curso Normal, que permite atuar na carreira, sendo que 

os mesmos possuem Graduação em outra área, não específica para a atuação na função 

desempenhada. Por este motivo, não foi apresentada na tabela acima a porcentagem relativa à 

cada curso. 

 

Quadro 4 - Pós-Graduação 

Tem Pós-Graduação? Quantidade Porcentagem 

Sim 15 93,75% 

Não 1 6,25% 

 

Quadro 5 - Cursos de Pós-Graduação 

Curso 
Quantidade de profissionais 

que cursaram 

Alfabetização e Letramento 1 

Arte Educação e Terapia 1 

Arte na Educação 1 

Consultoria em RH 1 

Dança e Consciência corporal 1 

Didática do Ensino Superior e também EAD 2 

Educação Ambiental 1 
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Educação Especial de surdos 

(Mackenzie promovido pela PMSP) 
2 

Educação Inclusiva e também EAD 4 

Educação Inovadora 1 

Educação Especial de Deficiência Intelectual APAE 

promovido PMSP 
2 

Especialização em Deficiência Auditiva (UNESP) 1 

História (Lato Sensu) 1 

Gestão de RH 1 

Gestão/ Coordenação (EAD) 1 

Letramento (EAD) 1 

Ludo pedagogia 1 

Neurociência 1 

Práticas Pedagógicas 1 

Psicopedagogia (EAD) 1 

Mestrado em Ciências 1 

Mestrado em História (aluno ouvinte de disciplinas) 1 

Total dos cursos 28 

 

Quadro 6 - Tempo de Docência 

Tempo de Docência 
Quantidade de 

professores 
Porcentagem 

De 4 a 10 anos 3 18,75% 

De 11 a 20 anos 7 43,75% 

De 24 a 32 6 37,50% 

 

Quadro 7 – Tempo de Docência (Rede particular) 

Rede particular 

Tempo (em anos) Quantidade (profissionais) 

15 1 

6 1 
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4 1 (Particular Superior) 

 1 (Particular e Público) 

1 1 (Particular e Público) 

Total 5 

Rede Particular =5 sendo 1 com 15 anos, 1 com 6 anos, 2 com 4 anos, 

 1(particular superior) e 1 com 1 ano (particular e público) 

 

Quadro 8 – Tempo de Docência (Rede pública) 

Rede Pública Estadual 

Tempo (em anos) Quantidade (profissionais) 

20 1 

17 1 (e mais atividades fora da escola) 

3 1 (e continua lecionando) 

Total 3 

 

Quadro 9 – Tempo de Docência (Rede municipal) 

Rede Pública Municipal 

Tempo (em anos) Quantidade (profissionais) 

6 1 (outra rede) 

5 1 (outra rede) 

Total 2 

  

 Quadro 10 - Tempo de Docência na Instituição 

Tempo (anos) 
Quantidade de 

profissionais 
Porcentagem 

0,5 1 6,25% 

1 2 12,50% 

2 3 18,75% 
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3 1 6,25% 

4 1 6,25% 

5 2 12,50% 

7 2 12,50% 

9 1 6,25% 

12 1 6,25% 

14 1 6,25% 

15 1 6,25% 

Total 16 100% 

 

As entrevistas foram realizadas na sua maioria com professoras (14 professoras e 2 

professores) com idade entre  44 a 48 anos, todos com curso superior, embora duas professoras 

tenham a graduação não específica para a função exercida, mas cursaram o Magistério (antigo 

curso Normal) o que possibilita exercerem as funções de professoras do Ensino Fundamental. 

Dos 16 entrevistados, somente uma professora não tem Pós-Graduação. Os que são pós-

graduados têm mais de um curso, sendo que alguns são cursos à distância. Assim, a formação 

continuada dos professores se faz presente, mas ressaltamos a seguir a importância desde a 

graduação e na pós-graduação de uma formação inclusiva. 

 

Precisamos de professores que, com o conhecimento adequado, com atitudes positivas e 

com um compromisso possam levar adiante a reforma da Educação Inclusiva. Para isso 

precisamos que a Educação Inclusiva chegue aos cursos de formação de professores. 

Precisamos de cursos desenvolvidos sob valores Inclusivos para formar professores de 

Educação Inclusiva. Quando isto acontecer, teremos um valioso e decisivo fator que 

promova a equidade e a participação de todos os alunos. (Rodrigues, & Lima-Rodrigues, 

2011, p. 58). 
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Com relação à experiência em anos na docência fica, em média, acima de dez anos e 

ainda alguns têm atuação concomitante em outra rede pública estadual, municipal e até 

particular. A permanência na mesma instituição é significativa, denotando profissionais 

experientes e que possuem vínculo com a escola. 

As entrevistas foram realizadas e após um ano foram retomadas pelos mesmos para 

realizarem alguma mudança que desejassem. 

Dos dezesseis professores entrevistados, somente não conseguimos o contato com um 

deles, que solicitou exoneração do cargo e viajou para o exterior. 

Assim, das quinze entrevistas retomadas foram revistas e devolvidas somente quatorze, 

pois uma professora mesmo solicitada mais de uma vez, não realizou o combinado de retomar, 

rever e devolver o que tinha respondido anteriormente. 

 

Quadro 11 - Participantes da pesquisa 

Entrevista 16 100% 

Contatos realizados 15 93,75% 

Retomada da entrevista 14 87,50% 

Alteração da entrevista 7 50% 

Entrevistas não alteradas 7 50% 

 

Na retomada da entrevista, foi enviada para o e-mail dos professores a seguinte 

solicitação: 

 

6.1 RETOMADA DA ENTREVISTA 

 

“ Peço a gentileza do(a) colega professor(a) fazer a leitura da entrevista dada há um ano 

para a pesquisa de doutorado: “Representações Sociais de professores do Ensino Fundamental  
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sobre alunos com deficiência e a Educação Inclusiva”. 

1) O(a) colega concorda com a transcrição que foi feita? 

 (     ) sim          (     ) não 

2) Deseja modificar algum trecho da entrevista? Qual? 

 (     ) sim           (     ) não 

3) Deseja ampliar algum trecho da entrevista? Qual? 

 (     ) sim           (     ) não 

Obs. Pintar de amarelo o que for para alterar. 

    Acrescentar abaixo as mudanças. 

“Agradeço sua colaboração profissional” 

 

6.2 APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista C, em 16 de novembro de 2016 

Pedagoga, com 55 anos de idade, 10 anos de docência, sendo um ano nesta Unidade 

Escolar. Tem Especialização em Educação Especial em Deficiência Intelectual (curso 

promovido pela PMSP) EAD possui Psicopedagogia, Didática do Ensino Superior e 

Letramento. Possui dez anos de experiência com educação inclusiva na rede Municipal e na 

Estadual três anos como regente de sala de recurso, no contra turno, com alunos deficientes 

intelectuais. 

C mostrou-se muito tranquila e firme nas respostas. 

A formação de C foi direcionada para a educação inclusiva, pois os comentários eram 

que as instituições estavam com os dias contados e os alunos iriam para a educação regular. C 

foi buscar formação e seu TCC foi sobre TDHA. 
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Os alunos para os quais leciona são caracterizados como extremamente inquietos, 

dispersos, com dificuldades de memorização Ressalta que têm três “casos”, que não são 

deficientes, mas não aprendem 

 

O que é educação regular? 

“Eu trato todos como se fossem da educação regular, mesmo que tenha deficiência. Os 

conteúdos são os mesmos. A forma de trabalhar, vou priorizando de acordo com o aluno, pois 

com o aluno com dificuldade volto novamente o conteúdo, como recuperação paralela”. 

 

O que é educação inclusiva? 

“A educação inclusiva tem altos e baixos. Algumas crianças são muito beneficiadas 

com a inclusão, pois mesmo com um potencial reduzido têm aprendizado. Outras crianças, 

devido à deficiência, acabam tendo certo prejuízo. Dou exemplo de criança com paralisia 

cerebral, que fica horas na cadeira desconfortável, onde a professora da classe regular não tem 

como tirar a criança da cadeira e acomodá-la melhor. Nesse ponto, ele deveria ficar menos 

horas na escola, não o período todo e contar com suporte no contra turno(aqui não tem SAAI). 

Os alunos daqui vão em outra escola. A aluna estagiária de Pedagogia está dando suporte. Nós 

temos auxiliar de vida escolar (AVE), mas o aluno não necessita. 

A inclusão precisa ter qualidade. É proibido por lei que o aluno fique menos tempo, a 

não ser que for recomendação médica”.  

 

A caracterização do aluno com deficiência 

C define como aquele que apresenta mais dificuldade na aprendizagem dos conteúdos, 

na própria socialização. 
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Sobre preconceito 

C afirma que criança não tem preconceito. Os adultos são preconceituosos quando não 

acreditam no potencial dos alunos de inclusão, “nivelando todos por baixo” e acreditam “que 

eles atrapalham as aulas. Dizem “não quero o aluno”; “só que pega e deixa o aluno de lado”. 

As classes devem ser heterogêneas, afirma que a diversidade produz crescimento. 

O professor de inclusão fica na angústia, pois o avanço do aluno é pequeno, daí a 

frustação, pois por mais que se faz, ele não consegue acompanhar a classe, mas quando 

acontece, o avanço é muito gratificante. A falta de estagiária traz dificuldades, pois C prepara 

a atividade, explica para ela e a mesma aplica nos alunos inclusos, pois às vezes C que tem que 

ficar com o aluno incluso. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas 

C aponta a quantidade de alunos em sala, falta de estagiário, adaptação curricular que 

ninguém sabe fazer. O CEFAI vem, quando é chamado. O SAAI é em outra escola e existe 

convênio com a APAE e AACD. 

C aprova a preocupação da coordenação, sendo que nas reuniões de JEIF estudam a 

literatura como suporte. 

C não conhece nenhum caso bem-sucedido de inclusão. 

“Muitos culpam o professor pela inclusão não ser bem-sucedida. O professor está tão 

perdido e angustiado quanto o próprio aluno que vem para a escola, daí a busca do laudo.O 

laudo só vai dizer o que ele tem e não como você deve trabalhar com ele. O que vai fazer com 

o laudo, avaliar os alunos diferentes dos colegas. Para alguns professores o laudo vira um 

rótulo.” 

 

Com relação à entrevista C relata que foi um desabafo das nossas angústias. Foi 
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gratificante. Afirma ainda que devemos tentar gostar e continuar estudando, no futuro terá uma 

luz. 

 

C não modificou nada da entrevista realizada, quando de sua retomada. 
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Entrevista L, em 16 de novembro de 2016 

Formada em Serviço Social, cursando Geografia com 44 anos de idade, 15 anos de 

experiência em outra Rede Municipal e 6 anos na atual Rede Municipal. Tempo de docência 

nesta Unidade Escolar, dois anos. Frequentou o Curso Magistério (antigo Curso Normal) o que 

a habilita para a profissão. Pós-Graduada em Dança/ Consciência Corporal. Possui 13 anos de 

experiência com surdos na Educação Infantil, e também com alunos com Síndrome de Down 

e Paralisia severa. 

L mostrou-se emotiva, com lágrimas nos olhos, ao lembrar de alunos, e em especial de 

um aluno com ataque de agressão e de sua ajuda para a aceitação do aluno pelos colegas e da 

atitude dos colegas professores de não saberem lidar com a ansiedade. 

 

O que é educação regular? 

“Educação regular é dar conta de um conteúdo mínimo, a pública principalmente, pois 

se quer que os alunos cheguem na universidade, formação como ser humano, respeito, 

autonomia, dar voz aos alunos”. 

 

O que é educação inclusiva? 

“Não me dedico só com os alunos com deficiência. É um processo que educa todos nós. 

Processo de ensino aprendizagem para todos, pois cada aluno com deficiência tem uma 

necessidade diferente e daí que se constrói o trabalho dele para a escola”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

L relata duas situações: “uma em que já sabemos da deficiência e fazemos um preparo 

conversando com a equipe de trabalho, com a família, pesquisando sobre a deficiência e a vida 
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do aluno. A outra, quando se percebe que o aluno tem, mas a família não aceita, reluta em 

aceitar”. 

 

Sobre preconceito 

Define como a falta de conhecimento, mas o professor deve trabalhar isso, porque ele 

é um elemento chave na escola; possibilita ao maior acesso sobre os alunos e compartilha com 

os outros para evitar o preconceito. “Já vi professor preconceituoso ‘tal sala tem uma criança 

assim... então não quero; não ganho para isso, não estou preparada para isso’, mas ninguém 

está!” 

As classes devem ser heterogêneas, pois o diferente ensina, educa. Um sempre aprende 

com o outro. Alguém que torna o olhar mais apurado. 

L não tem estagiária, mas uma professora de Inglês do módulo ajuda com a classe. 

A primeira vez que assumiu uma classe com aluna muda foi pesquisar, recebeu apoio 

dos professores, pois naquela rede municipal tinha esse apoio. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

L argumenta que com alunos de inclusão exige muito mais tempo. Nesta rede Municipal 

não tem redução de alunos quando na classe tem inclusão. Nesta rede não tem apoio da 

coordenação, da direção da escola para encaminhamentos, exemplifica. O CEFAI veio o ano 

passado, mas é moroso e orientou para que o aluno com crises nervosas ficasse uma hora e 

meia a menos na escola. L indaga sempre aos alunos:  “O que vamos fazer para ajudar esses 

alunos?” 

L atribui todas as dificuldades atribui à SME, pois deveria preocupar-se em criar uma 

política, revendo o número de alunos por classe, fazer uma interligação com o setor de saúde, 

pois os alunos esperam três quatro meses para o atendimento do encaminhamento da psicóloga, 
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da fonoaudióloga. A articulação da escola pode favorecer como atrapalhar o trabalho. A 

atuação do professor, mesmo sendo o ponto final da inclusão, além do preconceito deve se 

sentir seguro. Nesta Unidade Escolar existe nos horários de JEIF um estudo coletivo para trocar 

metas, a relação com a família e trabalho alternativo com faculdades. 

L conhece um caso bem-sucedido de inclusão, mas na outra Rede Municipal onde um 

aluno cadeirante participa de atividades fora da cadeira. 

L quis acrescentar na entrevista já ter visto coisas ruins, como o preconceito de 

professores, coordenadores e diretores. “A escola deve quebrar preconceito em função da 

escola”. 

Apreciou participar da entrevista, pois reviveu quinze anos e isso ajuda a enfrentar 

situações novas. 

 

L não modificou nada da entrevista realizada, quando de sua retomada. 
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Entrevista MB, em 16 de novembro de 2016 

Pedagoga, 62 anos Pós-graduação em: Arte na Educação/Neurociência/Ludo pedagogia 

com 20 anos de docência sendo 4 anos nesta Unidade Escolar. 

A professora deveria sair às 17 horas, mas ficou até às 17:35 horas respondendo as 

questões e o marido aguardando no carro na frente da escola. 

Durante a entrevista MB mostra o caderno de uma aluna de inclusão e justifica as 

atividades, comenta que no início as atividades com desenhos eram todas pintadas fora dos 

contornos, mas agora a aluna já conseguia fazer tudo correto(o caderno apresentado era de 

atividades de Português com textos, poesias tudo mimeografado. Os desenhos eram muito bem 

pintados, obedecendo os contornos dando a impressão de ter sido feito por adulto e não aluno 

de inclusão). 

MB na primeira versão da entrevista caracteriza o aluno de hoje, mais difícil, pois são 

deixados de lado pela família, não culpa a família, mas o mundo moderno não permite toda 

atenção necessária. 

 

O que é educação regular? 

MB na primeira versão responde que esse termo “regular” é interessante. Em seguida 

aborda a importância do conteúdo e da afetividade. 

Já na segunda versão, define: “O ensino regular, é para todos. Desde a educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio!” 

 

O que é educação inclusiva? 

A definição não foi alterada: É permitir que os alunos que possuem qualquer deficiência 

possam participar e “acompanhar” o grupo e realizar as atividades do jeito que ele possa com 

auxílio e orientação. 
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A caracterização do aluno com deficiência 

Na primeira versão, MB definiu: “Aluno com deficiência são os que têm laudo e os que 

não tem. Os que tem encontra-se facilidade, pois eles têm apoio de outras instituições como 

APAE, AACD. Os que não têm laudo, eu preparo como para os que tem laudo. São atividades 

diferenciadas e procuro dar atenção diferenciada. O laudo é um rótulo quando o aluno é 

chamado pela patologia e isso é algo sério”. 

Na segunda versão alterou para: “São aqueles que apresentam dificuldades acentuadas 

de aprendizagens ou limitações, podem ser, de qualquer ordem, que exige uma atenção 

especial. Exemplos: autismo, deficiência intelectual, visual, física, surdez e altas habilidades 

como a superdotação”. 

A resposta traz uma citação importante relacionada ao laudo, caracterizado como um 

rótulo, e MB acrescenta ainda o fato de o aluno ser chamado pela patologia, representação 

social que algum professor utiliza indevidamente. 

 

Sobre preconceito 

Na resposta anterior, sobre a definição de aluno com deficiência, foi abordado o estigma 

dos que nascem ou adquirem alguma deficiência, assim como o estereótipo generalizado para 

todos da mesma categoria. 

Nas duas versões, foi mencionada a falta de amor próprio e falta de respeito.Na primeira 

versão, aborda o fato de as crianças não terem preconceito e exemplifica o preconceito entre 

os professores, quando  recebeu um aluno que a professora disse: “Ele faz assim" "Ele é meio 

assim" (fez gestos com as mãos que tremiam no ar). “A gente acha que ele é autista. Boa Sorte!” 

Essa colocação do colega parece ter deixado a entrevistada indignada ou magoada, pois a 

colocação fora feita um ano anterior e estava sendo citada atualmente. 

Para MB, as classes devem ser heterogêneas e acrescenta que já se acostumou com essa  
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formação, dando margem para inferirmos, que anteriormente MB já lecionou para classes 

homogêneas; acrescenta uma aprendizagem desenvolvida nos cursos que realizou: 

“Faço os alunos que sabem mais sentarem com os que sabem menos. Um ajuda o outro”. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

MB por 20 anos, inclusive nas escolas da rede estadual lecionou para alunos com baixa 

visão, baixa audição, síndrome de Down, autista, com TDAH e sempre foi adequando as 

situações. Na segunda versão da entrevista acrescenta: “Não tenho formação, mas graças a 

Deus, consigo trabalhar muito bem! “Definiu seu comportamento ao assumir uma classe com 

alunos inclusos, não sendo de pensamentos de rejeição, mas fica preocupada, sabendo que os 

alunos precisam de atenção, carinho e formas adequadas para que haja harmonia e menos 

angústia. Na primeira versão acrescenta: “Não sou nenhuma santa, mas tento fazer o que 

posso”. 

Já na segunda versão altera para: “Fico sempre preocupada, se o aluno está se sentindo 

bem”. 

As dificuldades apontadas pela entrevistada MB referem-se a:falta de material(que a 

escola não compra), falta de apoio, o CEFAI vem na escola, mas só pergunta sobre o 

rendimento dos alunos. Nas reuniões, pouco se discute sobre assuntos de inclusão. 

Nesta Unidade Escolar, MB afirma não existir nenhum trabalho voltado para a inclusão 

e que a coordenação não proporciona capacitação diferenciada para os professores que 

possuem alunos com deficiência. 

Com relação aos trabalhos bem-sucedidos de inclusão houve alteração na resposta de 

“já ter ouvido falar” para: “sim de colegas”. Nas duas versões aborda sobre seu trabalho onde 

os alunos avançam na aprendizagem e em outras áreas. 

MB fez alterações na entrevista que foram devidamente assinaladas. 
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Entrevista ML, em 16 de novembro de 2016 

Psicóloga, Pedagoga e Formada em Artes, com 49 anos. Possui 7 anos de docência, 

sendo dois na Unidade Escolar onde foi entrevistada e um ano exercendo função designada no 

CEFAI da DRE FB. 

Possui Pós-Graduação em Inclusão, Didática do Ensino Superior, Arte Educação e 

Terapia. Tem experiência em lecionar alunos com deficiência, pois todos os anos são atribuídos 

alunos de inclusão e sua postura é de que faz um trabalho com todos os alunos. 

ML mostrou-se bastante rápida nas  respostas. Atualmente ajuda outros professores com 

alunos inclusos, pois atua no CEFAI. 

 

O que é educação regular? 

“A educação regular...o aluno tem dificuldades, facilidades, mas consegue acompanhar 

o conteúdo, segue orientações, consegue produzir”. 

Na retomada da entrevista ML alterou para: “Na educação regular os alunos têm 

facilidades, em sua maioria, para acompanhar as atividades e realizar produções”. 

 

O que é educação inclusiva? 

“Educação Inclusiva é o estar junto, dentro da mesma faixa etária, a facilidade para ter 

menos preconceito. No geral os próprios alunos ajudam. Alguns têm preconceito de não 

quererem ficar juntos”. 

Na retomada da entrevista a definição foi: “Educação inclusiva é estar em contato com 

todos os educandos, com e sem deficiência, para que todos se beneficiem com as diferenças 

individuais de forma que enriqueçam emocionalmente”. 
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A caracterização do aluno com deficiência 

Nas duas versões as definições foram parecidas, na primeira versão: “É o aluno que 

alguns momentos conseguem te atender. Sem alteração cognitiva é mais fácil. Quando a 

deficiência é intelectual é mais difícil, pois exige constante trabalho para alfabetizar e mais 

ainda nos casos com memória de curta duração. O trabalho é mais lento, pois ele não tem 

recursos”. 

Na segunda versão, a redação é mais elaborada a saber: ‘É um aluno que necessita de 

cuidado e olhar mais individualizado para realizar um trabalho de acordo com suas 

necessidades. Quando há deficiência intelectual, a alfabetização é mais difícil que aqueles sem 

deficiência, portanto é necessário um trabalho diferenciado para que esse educando consiga 

desenvolver ao máximo suas potencialidades. O trabalho é mais lento, pois seus recursos 

cognitivos são limitados, porém possíveis de serem alcançados”. 

 

Sobre preconceito 

ML já mencionou sobre o preconceito mesmos antes de ser questionado. Na retomada 

da entrevista, acrescenta que precisa ser trabalhado em sala de aula, o respeito, a liberdade, a 

igualdade e a fraternidade para vivermos numa sociedade mais justa. 

Com relação à formação das classes, ML considera difícil essa pergunta. Mas, depois 

acrescenta: “heterogêneas, com outro professor para ajudar”. Na retomada da entrevista reforça 

o que já foi respondido e acrescenta: “com classes com quantidade menor de alunos, gerando 

qualidade de ensino e aprendizagem”. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

ML sente necessidade de ter curso de Libras e Braille, embora afirmar e reafirmar, que 

não tem dificuldades com alunos com deficiência, mas que deve dar mais atenção. Acrescenta 
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na retomada da entrevista que a presença de um PAEE na escola facilitaria no apoio do 

desenvolvimento dos educandos com deficiência. Teríamos troca de experiências profissionais 

para beneficiar todos. 

Por várias vezes ML menciona a importância de um outro profissional, como apoio na 

tarefa de ensinar alunos inclusos. 

As dificuldades são atribuídas ao sistema, a falta de equipamentos e recursos, não ter 

professores especializados, faltam estagiários para auxílio na sala de aula. Revela ser a favor 

da inclusão, mas precisa de melhorias. 

Com relação à questão sobre o apoio da coordenação da escola, mudou a resposta de 

“não dar capacitação diferenciada aos professores”. Agora como designada do CEFAI, altera 

para: “sim, buscam melhorias através do apoio do CEFAI”.  

Os trabalhos bem-sucedidos de inclusão, para ML, referem-se a alunos junto com o 

SAAI escreverem o próprio nome e com ajuda da estagiária uma aluna reconhecer a família 

silábica. 

Na retomada da entrevista, modificou a resposta para: “sim, muitos educandos com 

deficiência se beneficiaram quando professores especializados/estagiários trabalharam em 

conjunto com os professores de salas regulares. Muitos alunos tiveram desenvolvimento 

significativo na alfabetização, no convívio social, na higiene, em sua locomoção e 

independência”. 

ML apreciou participar da entrevista e refletiu sobre alguns conceitos sobre a inclusão. 

Novamente aponta que o professor da sala regular, que no geral tem um grande número de 

educandos, sente-se sem apoio. 

 

ML fez alterações na entrevista  que foram devidamente assinaladas. 
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Entrevista V, em 22 de novembro de 2016 

Pedagoga com 48 anos, formada pela USP, com Pós-graduação em Educação Inclusiva 

(EAD), tendo 31 anos de tempo de docência, sendo 25 na rede pública e 6 anos na rede 

particular. Nesta Unidade Escolar tem 7 anos de docência. Mostrou-se segura, rápida e muito 

participativa na entrevista.  

 

O que é educação regular? 

“Educação Regular é hoje em dia, bom não se usa mais, pois não tem a modalidade de 

Educação Especial. Então Educação Regular é para todos”. 

Na retomada da entrevista reafirmou: “Educação regular é para todos”. 

 

O que é educação inclusiva? 

“Educação Inclusiva é oferecer as mesmas oportunidades de socialização, 

aprendizagem para todos. Não se usa mais alunos com necessidades especiais, é aluno com 

deficiência. Então é para todas as crianças, as com laudo elas tem as mesmas oportunidades”. 

Na retomada da entrevista definiu: “Educação Inclusiva é oferecer as mesmas 

oportunidades de socialização, aprendizagem para todos”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

Para V, o aluno com deficiência é o que tem dificuldade em aprender, também atender 

as minhas expectativas do início do ano para aprendizagem, não é só o aluno com laudo. 

Na retomada da entrevista, V retirou a palavra “minhas”, deixando: “aluno com 

deficiência é o que tem dificuldade em aprender, também atender as expectativas do início do 

ano para aprendizagem, não é só o aluno com laudo”. 
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As classes devem ser heterogêneas, pois V argumenta que nas diferenças os alunos e os 

professores caminham mais, pois todos aprendem a lidar com as diferenças. Durante sua 

formação, V recebeu noções de deficiências e os alunos não estavam nas salas de aulas, 

estavam nas APAE, AACD.  Cursou Pós-Graduação à distância em Educação Inclusiva, pois 

ao lecionar, sentiu necessidade uma vez que estavam chegando, cada vez mais, alunos de 

inclusão na escola. 

 

Sobre preconceito 

V define preconceito como uma ideia, um julgamento, algo antes de conhecer, isto é, 

um pré-conceito, discrimina, tira conclusões antecipadas. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

Na prática de sua docência com alunos inclusos V responde: “A minha preocupação é 

a mesma. Adequação das atividades para eles. A única coisa com os alunos sem deficiência eu 

sigo o planejamento. Para os dois de inclusão vou mais devagar”. 

Na retomada da entrevista altera para: “A minha preocupação é a mesma. Adequação 

das atividades para eles”. 

Experimenta dificuldades na prática da educação inclusiva e relata que gostaria de ter 

um tempo maior com os alunos de inclusão, pois tenho 32 no total. “Passo atividade para os 

30, pego os alunos de inclusão separado, daí passo atividade para ele, depois para a outra de 

inclusão e quando termino a turma já está acabando o que foi passado para a classe”. 

Na retomada da entrevista alterou para: “Gostaria de ter um tempo maior com os alunos 

de inclusão”. 

Outra dificuldade são os recursos materiais, tem bastante, mas falta adequação, 

utilizando os próprios materiais. 
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As coordenadoras dão abertura e procuram ajudar através da comunidade. A mãe de 

um aluno autista veio e deu dicas como ela lidava com o filho. 

Com relação ao CEFAI afirma que veio uma vez para conversar na reunião de JEIF. 

Veio para tratar outros casos. Falta mais deles. Eles justificam que tem muitas escolas para 

atender. 

Na retomada da entrevista alterou para: O CEFAI veio uma vez para conversar na nossa 

reunião de JEIF. 

Outra dificuldade apontada: a quantidade de alunos, sendo que um número reduzido 

facilitaria o ensino.   Acrescenta a necessidade de uma equipe multidisciplinar na área de saúde, 

como fonoaudióloga, psicopedagoga, etc.. 

Com relação a algum trabalho na escola voltado para a inclusão de alunos, ou eles 

simplesmente são matriculados por força da lei, a resposta refere-se a:“Esse aluno vem pelo 

EOL, pelo sistema. Os professores só descobrem na atribuição da classe. Temos só uma 

estagiária de Pedagogia para a escola toda. Ela fica com os alunos à tarde com a professora do 

contra turno e faz um rodízio com os alunos de inclusão. Ela passa   as atividades de inclusão. 

No período da manhã tenho o professor de módulo para três classes e quando não tem, falta de 

professor, ela fica com os dois alunos de inclusão.   Todas as atividades são feitas por mim e 

pela professora dos alunos”. 

Na retomada da entrevista a resposta foi: “Esse aluno vem pelo EOL, pelo sistema. Os 

professores só descobrem na atribuição da classe”. 

Com relação aos trabalhos bem-sucedidos de inclusão, V relata não conhecer 

pessoalmente, somente os divulgados pela mídia. 

Na elaboração do Projeto Político Pedagógico V relata que participam professores, 

gestores. “O pessoal da cozinha e os funcionários não participaram. No PPP é tanta confusão”. 

Na retomada alterou para: Participaram do PPP: “Professores, gestores.  Tem um item 
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que fala da educação inclusiva, mas deveria ser mais esmiuçado”. 

V sentiu-se bastante à vontade na entrevista, porque veio como ajuda, afirmando que o 

problema existe e que vindo algum ouvinte do que ela tem para dizer, fez ela refletir sobre o 

que procura melhorar e disse que “Veio da alma”.   Neste momento V se emocionou e chorou. 

 

V fez alterações na entrevista que foram devidamente assinaladas.  
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Entrevista VL, em 22 de novembro de 2016 

Formação em Educação Física, cursou o Magistério (Curso Normal), o que lhe dá 

habilitação para atuar como Professora de Ensino Fundamental I.   Tem 52 anos, com 32 anos 

de docência, sendo 12 anos nesta Unidade Escolar.  Não possui Pós-Graduação, justificando 

que a experiência dela com inclusão refere-se a um estudo de caso na AACD. Esta experiência 

prática teve destaque em que, num dos anos, houve onze alunos com muitas dificuldades na 

mesma turma.  Ao cursar Educação Física, numa das disciplinas do curso, teve uma vivência 

de uma aula com alunos cegos, o que para VL foi “horrível”. 

 

O que é educação regular? 

Para VL, educação regular é seguir regras, normas; é o mínimo necessário que o aluno 

precisa ter de habilidade cognitiva para aprendizagem. 

 

O que é educação inclusiva? 

Educação Inclusiva é mais complicada, porque cada aluno é um aluno. A inclusão está 

jogada. Ninguém entende o que se faz com alunos de inclusão. O professor inclui alguns e 

exclui os outros. O aluno de inclusão não é de inclusão. Ele é aquele que você vê, ele é um 

aluno. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

VL caracteriza o aluno com deficiência aquele que foge dos padrões do que o “pessoal” 

julga normal.  VL conceitua a inclusão “palavra fácil de falar e difícil de definir” e exemplifica 

com a deficiência visual, aonde um aluno usa óculos, mas é normal e questiona que quando 

foge da “normalidade” é inclusão. Isso é normal? 
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Sobre preconceito 

VL define claramente e sinteticamente que preconceito é um julgamento sem conceitos, 

que é um pré-conceito. 

Com relação à formação das classes, VL caracteriza como heterogênea, porque ela 

entende que se trabalhamos com inclusão, também devemos trabalhar as diferenças, daí não as 

classes homogêneas. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

Para VL, assumir uma classe com inclusão, segundo ela, é um desgaste para o professor.   

Ao assumir a classe, o professor precisa de cooperação da gestão e de apoio pedagógico dos 

ATEs. VL acredita que “o trabalho de inclusão é da escola e não do professor”, o que se torna 

um motivo de questionamento. Explana que o CEFAI foi à escola duas vezes e que 

conversaram no geral e não dos casos inclusos.   Já a APAE foi para falar dos seus alunos e 

deram informações interessantes. 

Torna-se significativa a colocação de VL: “Se tratar diferente, já não é inclusão”, 

reafirmando que a dificuldade está nos procedimentos pedagógicos e “na inexperiência com o 

novo, que é difícil”. 

Com relação à escola desenvolver um trabalho voltado para a inclusão de alunos, VL 

afirma não existir, mas acrescenta a importância da ajuda de um trabalho de pesquisa dentro 

da escola. A UNIFESP veio e encaminhou um aluno para tratamento no Hospital São Paulo. 

Afirma que a coordenação da escola ajuda bastante, dando apoio, na JEIF trabalha com 

fichas de acompanhamento, cadernos de alunos inclusos que são guardados. 

VL não conhece casos bem-sucedidos de inclusão, mas ressalta como alfabetizadora, e 

exemplificava: “penso no meu papel além da alfabetização e temos alunos do 4º ano 

começando a ler”. 
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VL sentiu na entrevista um momento para conversar e explicar sua ação pedagógica, 

refletiu sobre os 32 anos como professora alfabetizadora. 

 

VL não fez alterações na entrevista  
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Entrevista AL, em 28 de novembro de 2016 

Pedagoga com 39 anos, pós-graduada em Alfabetização e Letramento, com 18 anos 

sendo 15 anos em rede particular e 3 anos na rede estadual e ainda continua.   Na instituição 

onde foi realizada a entrevista, estava há 6 meses como módulo efetiva.   Na retomada da 

entrevista, houve muita dificuldade em localizá-la pois a unidade escolar, após várias 

tentativas, conseguiu a informação para onde a entrevistada havia sido removida.   A 

dificuldade continuou pela busca do endereço da escola, assim como o contato com ela, pois 

seu celular nunca foi atendido e deixamos vários recados na caixa postal.   Finalmente, quando 

foi contatada na escola, ela estava ministrando aula, mas a auxiliar do período mesmo assim a 

chamou.  Na retomada da entrevista, explicou sobre sua remoção para Paraisópolis, onde estava 

muito realizada.  

 

O que é educação regular? 

A educação que atenderia as crianças sem deficiência, a que atende as diferentes 

disciplinas sem problemas. 

 

O que é educação inclusiva? 

Quando se coloca aluno com deficiência dentro do ensino regular, sem discriminar. O 

aluno tem que fazer as mesmas coisas que os outros alunos. 

Exemplo: “tenho alunos autistas que babam e que balançam os dedos, ele tem que 

aprender, mas não aprendem, mas a formação não permite; é uma judiação, o que é inclusivo 

passa ser excluído”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência  

“Aluno com deficiência é aluno com Síndrome de Down, autista leve que consegue 
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estar em sala. A Síndrome de Down consegue ficar sentada, aprende algumas coisas. A auxiliar 

de vida escolar (AVE) leva a aluna no banheiro e consegue aprender alguma coisa. 

Tem um aluno do 1º ano que tem laudo, mas não sei o que ele tem. Aparentemente é normal, 

mas não tem concentração, desorientado. A mãe é drogada, teve uma gestação difícil, se joga, 

grita. Tenho que dar conta dos 30 alunos e dele”. 

 

Sobre preconceito 

É uma forma de excluir o que deveria ser natural da sociedade; embora tem gente que 

se exclui. Os alunos entre eles e os inclusos, não tem preconceito. Eu estranhei quando entrei 

aqui em sala, todos se aceitam pela convivência. No Estado é diferente, não se vê muita 

inclusão. Quando entra um aluno as crianças falam e comentam. 

Caracteriza as classes como heterogêneas, embora ressalte que se fizer a classe com 

todos os problemas “homogênea”, ficaria muito difícil trabalhar com os 35 alunos. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

AL coloca o aluno de inclusão junto com outro colega para que participe no mesmo 

contexto, “os colegas não reclamam, mas tem professor que coloca o aluno no fundo da sala e 

fica esquecido lá”. 

Outra dificuldade apontada por AL refere-se a falta de material para alunos com baixa 

visão e o mobiliário.  Além disso, sente falta da estagiária, pois no primeiro ano, esta ajuda 

muito.  Atribui também ao próprio sistema, embora mencione que o CEFAI foi na escola 

quando chamado. 

AL não soube responder se existe algum trabalho voltado para a inclusão de alunos, 

pois entrou após o início do ano letivo.  Sabe que os alunos que apresentam um laudo e toda 
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vez que vão ao CAPS Adolescente (funciona no prédio vizinho que era o antigo prédio da 

escola) e por ser vizinho, o retorno é mais rápido e constante dos casos que são encaminhados. 

Com relação à coordenação dar apoio, só tem contato através das colegas, pois a 

entrevistada não pode fazer horário de JEIF. 

AL não se recorda de nenhum trabalho bem-sucedido de inclusão, mas acredita da 

importância das estagiárias na necessidade de psicólogos e psicopedagogos para realizar um 

trabalho com os inclusos, pois assim não ficariam ociosos e soltos. 

AL relata que fazer a entrevista foi um desabafo, muitas vezes se sentiu frustrada e 

chorou pois não sabia o que fazer e refletiu que a A.D da escola ajuda muito, ao passo que a 

outra colega diz “eu não quero este aluno aqui”.   Cita que o vínculo afetivo criado com o aluno 

foi muito importante no processo de aprendizagem. 

 

AL não fez alterações na entrevista  
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Entrevista MS, em 30 de novembro de 2016 

Pedagoga com 53 anos. Possui Pós-Graduação em Educação Inclusiva (EAD),com 20 

anos de tempo de docência na Rede Pública Estadual e 5 anos na Rede Pública Municipal sendo 

concomitantes. Nesta Unidade Escolar está há um ano.MS foi indicada pela direção da escola 

para responder as questões. Durante a entrevista teve alguma dificuldade para entender e 

responder as questões, parecendo estar na defensiva. Na retomada da entrevista realizou um 

acréscimo solicitando. “Por favor, ter jogo de cintura quando mencionar algo sobre as escolas 

estaduais. OK! Boa Sorte” 

O pedido refere-se à questão 2 –Como você caracteriza os alunos para os quais ensina 

atualmente? A resposta de MS: “Tem uma escola estadual, que você precisa fazer o nome do 

pai e entrar. Tudo você tem que pensar como falar, pois, tem mães que iam pegar   professores. 

Eu as chamo de colegas (as mães)”. 

A resposta foi dada por MS, que na retomada da entrevista pede para ser revisto o que 

foi respondido por ela mesma, acreditamos que houve certa confusão na solicitação. 

 

O que é educação regular? 

MS caracteriza a educação regular a que é comum em todas as escolas. 

 

O que é educação inclusiva? 

“É quando você recebe todo tipo de alunos e não pode descartá-los. Trabalha de várias 

maneiras. Ele faz parte da sala embora não apresente o mesmo   resultado dos outros. O máximo 

que ele pode dar, eu respeito”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

Para MS, aluno com deficiência refere-se aos caracterizados com Síndrome de Down, 
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déficit de aprendizagem (grau alto).Tem limites em alguma coisa: psicológica, social...o grau 

de dificuldade em alguma coisa. 

A definição ocorre através de nomes de deficiências, sendo também acrescentado a falta 

do limite social. 

 

Sobre preconceito 

MS define preconceito como: “a falta de respeito para com o próximo. Exemplo: tem 

uns que babam, tem criança que tem nojo. Eu explico que ele pode ter nascido normal, você 

pode ficar assim. Eles pedem um papel para limpar. Não aceitam o próximo”. 

MS refere-se a não aceitação do aluno com deficiência pelos colegas, mas a explicação 

que oferece vem mostrando a deficiência preconceituoso, que possa a vir a ter. 

Com relação à formação das classes, MS inicia resposta mencionando: “Difícil em 

sociedade se expressar. Depende, mas acho que heterogênea. Quando falo homogênea temos 

preconceitos com as deficiências”. 

MS refere-se à formação de classes homogêneas somente com alunos com deficiência 

ou com dificuldades de aprendizagem e o preconceito em assumir essa classe para ministrar 

aulas. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

MS menciona que com alunos de inclusão passa a tarefa e dá mais atenção, o que 

provoca ciúmes nos outros alunos. Menciona a falta da estagiária como dificuldade.Com 

relação às Políticas Públicas, MS atribui ao Sistema as várias dificuldades encontradas, pois 

deve trabalhar a inclusão, mas não recebe subsídios para isso. Assim, a inclusão torna-se a 

exclusão. 
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A coordenação da escola não capacita dos professores para a inclusão, somente no 

Planejamento mostram e explicam o laudo dos alunos inclusos. 

Com relação ao CEFAI mencionou a vinda na escola, mas fez pesquisa com a estagiária. 

A escola tem um CAPES na vizinhança e um SAAI em Escola Municipal próxima. 

MS menciona ainda a falta de material, falta de apoio e capacitação. 

Sugere que o período de permanência do aluno incluso seja reduzido, uma vez que 

ficam irritados e agridem os colegas. 

MS afirma conhecer trabalhos bem-sucedidos de inclusão na Escola Municipal que tem 

SAAI: um deficiente debilitado teve evolução, aprendeu a se expressar 

Com relação à entrevista, MS sentiu-se despreparada, poderia ter se expressado melhor, 

se tivesse tempo. 

 

MS fez alterações na entrevista que foram devidamente assinaladas e comentadas 

anteriormente. 
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Entrevista M, em 5 de dezembro de 2016 

Pedagoga com 42 anos. Possui Pós-graduação em Educação Inclusiva (curso 

semipresencial),13 anos de docência na Rede Municipal, e nesta Unidade Escolar leciona há 7 

anos. 

M mostrou-se bastante prática e disponível. A entrevista foi realizada no laboratório da 

escola, que fica no mesmo andar de sua sala de aula. Ao terminarmos, os alunos estavam 

entrando em sala, pois havia dado o sinal. A aluna com deficiência aproximou-se da professora 

e esta comentou, que ela é sua aluna nota dez. Um aluno veio perto da professora e lhe deu um 

bombom. As duas demonstrações dos alunos revelam  um atendimento carinhoso da professora 

e dos alunos. 

 

O que é educação regular? 

M responde destacando o seu objetivo: “formar cidadãos que pensem, atuem e ajam 

conscientemente”. 

 

O que é educação inclusiva? 

“A mesma coisa, a diferença é fazer o aluno estar inserido nessa sociedade do mesmo 

jeito do outro. Ele tem que se sentir atuante, participante. Entra uma na outra. Difícil separar”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

Para M, aluno com deficiência  requer muita atenção dependendo da deficiência, certo 

cuidado ao lidar com a tesoura, ao ir no banheiro sozinho. 

M tem experiência de 7 anos, em lecionar para alunos com Síndrome de Down, mas 

não está segura com a aluna com deficiência da Síndrome de Prader Willi. Procura ajudar, fazer 

a aluna se sentir incluída, não permitir que “zoem” com ela, tenta não diferenciar as tarefas, 
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colocando-se ao seu lado. Nesse momento M chorou e argumentou que se tivesse estagiária e 

menos alunos seria mais produtivo. 

M relata que a equipe escolar e da merenda, estabeleceram uma estratégia para auxiliar 

a aluna com a síndrome, fornecem uma quantidade menor de merenda, ao solicitar a repetição, 

é aceita, mas a quantidade de alimentos ingeridos corresponde ao que os demais alunos 

comeram, para assim equilibrar sua dieta alimentar. 

 

Sobre preconceito 

M inicia a resposta alegando ser inaceitável em qualquer grau de preconceito: em 

racismo, em inclusão e que abomina em qualquer instância. 

M, no decorrer da entrevista, cita uma situação vivenciada com um aluno negro, que foi 

chamado de macaco por uma aluna branca. M relata que ficou muito brava e desabafou: “É 

melhor ser um macaco do que loira burra”. O pai da aluna foi advertido sobre o ocorrido e não 

deu importância, como se não fosse nada. 

Na retomada da entrevista M removeu somente essa colocação. 

Com relação à formação das classes, M aponta para as heterogêneas, pois as diferenças 

fazem parte da vida, embora afirme que as homogêneas seria um mundo ideal, mas os alunos 

devem saber lidar com a diversidade. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

M aponta como dificuldades: falta de estagiária, sugere menor número de alunos em 

sala de aula inclusiva e atribui as dificuldades à SME. O CEFAI veio muito, mas foi de pouca 

ajuda, pois na sala de M foi somente uma vez. 

Na escola, os trabalhos voltados para a inclusão são somente por força da lei.  
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As coordenadoras em JEIF leem textos e trocam informações, mas o mais válido para 

m é a troca da prática. 

M aponta como trabalhos bem-sucedidos de inclusão os realizados na escola pelas 

professoras do 1º ano no processo de alfabetização. 

Com relação à entrevista sentiu-se sossegada, pois não foi pressionada. Chorou ao 

afirmar que procura fazer o melhor para esses alunos e saber que pode ajudar. 

 

M fez alterações na entrevista que foram devidamente assinaladas e comentadas 

anteriormente. 
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Entrevista MV, em 13 de dezembro de 2016 

Pedagoga, com 61 anos, possui Pós-graduação em Educação de Deficientes Intelectuais 

pela APAE, com tempo de docência: 25 anos na rede pública e 4 anos na rede particular e nesta 

Unidade Escolar: 3 anos. Possui muita experiência em lecionar alunos com Síndrome de Down 

utilizando a expressão “É o que eu amo!’ 

MV lecionou na APAE por quase quinze anos como professora comissionada. Quando 

do início da Educação Inclusiva na Rede Pública, os professores designados foram desligados 

da APAE e voltaram para a Rede Municipal assumindo classes regulares. 

 

O que é educação regular? 

Educação regular segue as normas que a rede pública propõe. 

 

O que é educação inclusiva? 

MV responde que é fazer o caminho para atingir que os alunos aprendam. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

Aluno com deficiência é o que necessita de mais atenção e MV busca atingir esse aluno 

para que ele aprenda. Para isso, procura fazer com que o aluno seja aceito pela sala. Para o 

processo de aprendizagem caminha mais devagar, analisando o que ele precisa, procurando 

novos métodos, trabalhos com letra móvel, jogos. Argumenta ser difícil com a sala tendo 35 

alunos. 

Na sua graduação não abordavam sobre inclusão. Na pós-graduação sim, pois foi na 

época da inclusão e a APAE ofereceu o curso de pós-graduação.  
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Sobre preconceito 

MV define preconceito, argumentando que: preconceito não vem das crianças, vem da 

própria família, que faz a criança ser preconceituosa. É não aceitar o diferente e exemplifica 

com o  bullying. Afirma que os deficientes são até os mais respeitados pelos colegas. MV 

mencionou o trabalho de aceitação que realiza com os alunos, sendo que essa colocação, talvez 

reflita o trabalho realizado. 

Com relação à formação das classes, MV argumenta, que hoje em dia é difícil 

homogênea. Argumenta ainda que, não existe classe homogênea A sua classe é heterogênea, 

principalmente com a inclusão. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

MV responde que sempre existe alguma dificuldade. Aponta a necessidade do apoio da 

coordenação da escola. Menciona a outra escola onde também leciona, da mesma rede pública, 

que possui uma ótima coordenadora, pois está sempre junto, orientando. Em seguida justifica, 

que nesta Unidade Escolar, não é o caso de não ser, pois por causa do seu horário de Módulo 

fica difícil de ter contato com a coordenação, mas não deixa de ter. Entretanto, em outra 

resposta sobre a coordenação diz entrar e sair da escola e não ver as coordenadoras. Menciona 

ainda a dificuldade da falta de laudo, a dificuldade para os pais levarem no SAAI, pois não 

existe perto da escola. 

Com relação a algum trabalho sobre inclusão, MV responde não existir em nenhuma 

das duas escolas que leciona. 

MV diz conhecer trabalhos bem-sucedidos de inclusão no seu grupo da APAE, onde os 

ex-alunos têm vida normal: estudam, namoram, são eleitores, independentes. O fato de terem 

sido da APAE (grupo antigo), antes da inclusão, cada professor lá proporcionou essa 

independência. Alguns os alunos, que não tinham condições de alfabetização, mas conseguiram 
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prática da vida diária. 

MV atua na Educação Inclusiva, mas parece estar muito voltada para o atendimento da 

Escola Especial. 

 

MV não realizou nenhuma modificação na retomada da entrevista. 
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Entrevista J, em 13 de dezembro de 2016 

Historiador, com 51 anos. Cursou como aluno ouvinte algumas disciplinas do Mestrado. 

Possui 26 anos, de docência, sendo 19 na Rede Municipal e no particular. No Ensino Superior   

lecionou História da Educação.  Nesta Instituição: leciona há 15 anos. 

J relutou bastante aceitar participar da pesquisa, como outros professores da mesma 

Unidade Escolar. Suas colocações denotam um conteúdo bastante crítico. 

 

O que é educação regular? 

Educação regular é uma educação com sistematização legal, regulamentada pela LDB, 

institucionalizada e inclusive com a inclusão. 

 

O que é educação inclusiva? 

Educação Inclusiva faz parte do ensino regular com a particularidade de acolher o social 

e pedagogicamente alunos com deficiência. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

Do ponto de vista legal, o laudado. Para casos que o professor descobre e toma ciência 

por comportamentos e características particulares da deficiência. 

J define o aluno com deficiência através do laudo, mas também aponta para a 

importância da observação do professor para outros casos que não possuem o laudo. 

 

Sobre preconceito 

Preconceito, pela etimologia, refere-se a toda falta de conhecimento, juízo de valor sem 

o conhecimento da realidade. O racial, o de gênero, de região diferente, de classe social... É a 

expressão do senso comum de como ele se manifesta. 
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Na retomada da entrevista, J fez a correção de etiologia para etimologia, o que 

acolhemos na presente descrição. Sua definição aborda o senso comum e as várias 

manifestações onde ocorrem preconceito. 

Para a formação das classes, J é bem sintético e enfático em optar pelas heterogêneas e 

nenhuma forma de higienização. 

Na sua formação em História não teve formação e informação sobre educação inclusiva, 

mas tem experiência através da prática sala de aula com: alunos deficientes visuais, deficientes 

auditivos e mais recentemente cadeirante, deficiência múltipla, e a síndrome de Prader Willi. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

J responde que a primeira dificuldade se refere à problematização social é o despreparo 

que as escolas se encontram para receber a inclusão. Falta do conhecimento dos professores, 

falta de material adequado, carência de acessibilidade; e com isso reconhece o limite para 

abordar num horizonte e com um universo de 35 alunos e mais a inclusão com as carências 

sociais e afetivas dos alunos. 

Critica a maneira como está colocada a inclusão, que vira uma falácia para apresentar 

mais resultados do que ser tratada. Não representa um trabalho sério para eficácia. Para J, a 

escola não tem condições objetivas de atender de maneira eficiente a inclusão.  

Na sua prática docente, J termina delegando para a estagiária a abordagem tendo que 

tratar os 35 alunos que dificultam a individualização. 

J aponta como dificuldades: quantidade de alunos com problemas, falta de capacitação, 

número reduzido de estagiários e AVE, falta de assistência efetiva dos órgãos do CEFAI, que 

vêm de maneira esporádica, sendo que a atenção e a assessoria não ocorrem efetivamente, está 

distante desse cotidiano. Também relembra que são poucos núcleos para assessorar muitas 

escolas. J define como uma  assistência inócua. 
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J afirma que a inclusão aparece dentro de uma conjuntura de enxugamento de gastos 

com a educação de maneira geral, com o fechamento das escolas especiais. Vem com uma 

ideologia de inclusão social do deficiente contrastando com a necessidade real para incluir. 

Uma retórica para justificar o enxugamento. 

Na Unidade Escolar não existe um trabalho sistematizado e na JEIF não tem discussão 

específica sobre inclusão, pois tem a demanda dos excluídos: casos são com todos, mas sem 

estatísticas. A coordenação atua “an passant...” 

Com relação à entrevista, J sentiu-se tranquilo e no final elogiou a elaboração das 

questões da entrevista. 

 

J fez alteração na retomada da entrevista somente da palavra etimologia que foi 

devidamente assinalada e comentada anteriormente.  
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Entrevista LV, em 13 de dezembro de 2016 

Historiadora formada na USP, com 53 anos. Pós-graduação em História (Lato Sensu 

PUC) e Educação Especial com ênfase em surdez (Mackenzie promovido pela PMSP).   Possui 

17 anos de tempo de docência, sendo 9 anos na rede estadual, além de atividades fora da área 

da educação. Nesta Instituição está há 5 anos.LV ministra aulas do módulo de História, mas 

trabalha com o projeto horta e à tarde no fundamental I com o projeto “Como trabalhar a 

pesquisa escolar”. 

 

O que é educação regular? 

Educação Regular o que é de fato. É a forma que o Estado tem de dar subsídios mínimos 

para que os alunos possam exercer mais funções operacionais. Ex: funcionário da limpeza 

sabendo ler. Os que conseguem passar pela escola pública vão para as ETECs e vão executar 

os projetos das elites. 

 

O que é educação inclusiva? 

“Educação Inclusiva surge da escola para todos. É preciso que eles (alunos) tenham 

uma escola para frequentar, porque não podem ficar em casa, para os pais poderem trabalhar. 

As APAEs tinham uma verba do governo, com a reforma como foi feita justamente para cortar 

custos, pois não dão dinheiro para as instituições conveniadas e daí jogam todo mundo na 

escola pública”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

Para LV aluno com deficiência refere-se a aluno com laudo ou não e que apresentam 

defasagem: cognitiva, emocional, afetiva, que dificulta, que ele tenha uma formação mínima 

dentro “do esperado” 
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Sobre preconceito 

“Preconceito é você julgar a pessoa por aquilo, que você acha que é, o que aprendeu no 

senso comum”. 

LV acrescenta que atualmente os colegas e a inclusão melhoraram. Os alunos mais 

velhos têm preconceito; é diferente dos mais novos. Quando crianças aceitam, apoiam e ajudam 

os colegas, mas vão ficando mais velhos e tem preconceito. 

Com relação à formação das classes, LV não faz opção nem para classes homogêneas 

e nem heterogêneas, mas afirma que: “na verdade deveria ter dentro da escola classes pequenas 

para trabalhar com esses alunos, 5 ou 6 alunos e terem uma atividade para interagir com os 

demais. A maior parte só com eles, mas tem alunos que você não consegue trabalhar porque 

ele sai fora, se habituam a não fazer nada. Temos de manhã, aqui na escola três estagiárias, 

uma AVE. À tarde duas estagiárias. Tem professor que trabalham mais esses alunos, outros 

não fazem nada com esses alunos. De manhã com aulas de 45 minutos é muito pior. Quando 

eu tinha classe, minha colega de módulo fazia atividades e trocávamos entre nós essas 

atividades. Tem professor que não deixa nem o módulo entrar, outros trabalham bem e aí o 

módulo ajuda. Tem uma professora de Português que dá conta de tudo e consegue. No geral 

não querem ou não conseguem”. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

LV esclarece que no início não tinha preparo e que o aluno ficava num canto da sala, 

não tinha tempo.LV refletia: “preciso pelo menos falar bom dia para eles, conversar, 

perguntar”. Atualmente, LV afirma que falta de um trabalho interdisciplinar, falta tempo para 

preparar atividades para esses alunos. A JEIF é totalmente burocrática e angustiante para os 

professores. Deveria ser estendida à todos os professores e um espaço para aperfeiçoar as 

práticas educativas e trocar ideias, compartilhar saberes e não ficar uma hora e meia ouvindo 



124 

 

informes da DRE e de SME. Isso enerva o docente.LV esclarece que o horário de JEIF é 

seguido às 6 horas aula e que o professor não tem direito a horário de almoço e que deve ser 

negociado com a direção, que pode ou não ser humanitária. Esclarece que alguns professores 

acumulam cargo e tudo isso reflete na saúde física e psicológica do profissional. Afirma que 

de forma a alguma é contra a JEIF, mas a maneira como é realizada, é um boicote ao objetivo 

real que deveria ter esse trabalho. Além disso deveria existir um espaço para tentar resolver os 

conflitos entre os colegas, para formar uma equipe de trabalho de verdade. Há muitas maneiras 

de ver a educação e a escola, que são conflitantes, portanto, um trabalho de mediação de 

conflitos deveria ocorrer em todas as esferas da organização escolar.LV esclarece que os 

professores do Ensino Fundamental I e do II tem visões muito diferentes e posturas diferentes 

e isso vai refletir na passagem do aluno do quinto para o sexto ano. 

Atribui a responsabilidade pelas dificuldades ao Estado e às Políticas Públicas. 

Com relação à coordenação afirma existir um trabalho para a inclusão através de conversas 

com as estagiárias, orientação para os professores e os pais. Para os professores a coordenação 

faz o acompanhamento dos casos, explica o laudo, leitura de algumas síndromes. E nas quarta-

feira tem reunião com os pais dos alunos com problemas. 

Na retomada da entrevista, LV afirma que: “teoria e prática são muito diferentes porque 

de verdade, não se sabe muito sobre como trabalhar com os alunos especiais. Determinados 

pais (não todos) não veem como necessário enviar o aluno especial à escola todos os dias e isso 

compromete a continuidade do trabalho, mesmo em escolas que estão capacitadas para receber 

os alunos. Ainda estamos em um campo desconhecido, e temos de resolver muita coisa na base 

da tentativa e erro”. 

LV conhece um trabalho bem-sucedido de inclusão, filho de uma   professora da Escola 

Municipal de Ensino Bilíngue para Surdos Helen Keller, que concluiu o Ensino Fundamental. 
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Com relação à entrevista, LV responde ter sido tranquila e que se sentiu bem. 

 

LV fez alterações na entrevista que foram devidamente assinaladas e  comentadas 

anteriormente.
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Entrevista VV, em 19 de dezembro de 2016 

Psicóloga e Pedagoga, com 48 anos. Possui Pós-graduação em Gestão de RH, 

Consultoria em RH e Educação Inovadora Tempo de Docência de 4 anos, sendo 2 anos nesta 

Instituição Escolar. 

 

O que é educação regular? 

“Educação regular é você cumprir com suas obrigações, com o que a lei exige. Tentar 

fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. É a nossa profissão!” 

 

O que é educação inclusiva? 

“Educação Inclusiva é algo que temos que aprender todos os dias. Ela não é apenas a 

inclusão de uma criança deficiente, mas sim a inclusão de todos os tipos de crianças com 

problemas emocionais, sociais. É ampla, existe. É uma realidade que temos que nos preparar 

cada vez mais”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

VV alerta ser difícil falar sobre isso. Teoricamente, a criança com deficiência é aquela 

com limitação física ou intelectual grave, mas a gente percebe que é muito mais do que isso, 

pois tem as questões que ela traz da sua realidade. Falar só de deficiência física ou intelectual 

grave é muito pouco. 

VV acrescenta na entrevista que a Unidade Escolar desenvolve um projeto baseado na 

Escola da Ponte de Portugal, idealizada por José Pacheco. Todos os alunos ficam no salão, em 

grupos de quatro alunos, onde são desenvolvidas as diversas atividades por três professores, 

em média para cem alunos.  Os roteiros e as atividades são mais lúdicos, dependendo de criança 
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para criança. Para um aluno com limitações os professores trabalham mais o lúdico, com a 

adequação de roteiros. 

 

Sobre preconceito 

“Preconceito é quando você não aceita o outro como ele é, então critica, coloca 

problemas achando questões do que você não está aceitando”. 

VV acrescenta durante a entrevista, que no Ensino Fundamental I não tem preconceito 

com os alunos, eles são solidários, prestativos, “é lindo de ver”. Já no Ensino Fundamental II 

não tem informação, mas acredita não existir o preconceito. 

Com relação à formação das classes, VV define que sejam heterogêneas, pois tem que 

ter diversidade, quanto mais diferente mais se completa, aprende-se a lhe dar com o outro. 

VV explicou que o Projeto já existia quando de sua chegada na Unidade Escolar e um 

dos princípios do mesmo é a diversidade das turmas no salão. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

Na prática da docência VV revela não ter dificuldades ao comentar sobre sua formação 

em Psicologia unindo as duas áreas e os dois trabalhos. Todo planejamento é feito, mas por 

conta do material humano (a falta da estagiária) a equipe de professores não consegue colocar 

em prática. Acrescenta, como dificuldade a falta de  formação para os professores, pois até 

agora não teve nenhuma. “Nas JEIFS, a Educação Inclusiva, não é o foco; trocam experiências, 

mas deve ser de alguém de fora que venha   com propósitos, formação e desenvolvimentos”. 

O CEFAI vem, mas vem pontual e sobre algum estudante (Síndrome de Down no 7º 

ano). Não vem e nunca vieram com uma formação. Assim como o CEFAI, a APAE um só vem 

se tem o estudante que passa por eles. 

A coordenação não atua para dar capacitação diferenciada aos professores, que possuem 
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alunos inclusos. VV explica que, o Sistema EOL encaminha os alunos da inclusão e no salão, 

é que os professores ficam conhecendo o aluno com deficiência, pois não existe preparação 

antes. Alguns tem laudo, relatórios... e alguns não vem com nada. Nas palavras de VV, “o 

professor tem que se virar sozinho”. 

VV relata desconhecer trabalhos bem-sucedidos de inclusão. 

Com relação à entrevista, VV define como ótima, pois realizou uma reflexão sobre a 

atuação do projeto da escola sobre a atuação na Educação Inclusiva e a limitação sentida para 

“cuidar” destes alunos. 

 

VV não realizou nenhuma modificação na retomada da entrevista. 
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Entrevista A, em 19 de dezembro de 2016 

Pedagoga, Formação em Letras, com 45 anos. Pós-Graduação em: Práticas 

Pedagógicas/ Educação Ambiental/ Gestão e Coordenação (EAD). Possui 27 anos tempo de 

Docência e 9 anos nesta Instituição Escolar. A professora A é alfabetizadora. 

 

O que é educação regular? 

Educação regular é aquela que mostra o básico para a pessoa sobreviver. Exemplo: 

“para que consiga ler, conferir um troco e conhecer as curiosidades do mundo”. 

 

O que é educação inclusiva? 

“Educação Inclusiva é considerar cada estudante um ser único, com suas capacidades e 

dificuldades. Se você quer incluir, deve ter um objetivo no plano de trabalho”. 

 

A caracterização do aluno com deficiência 

Aluno que tem concentração limitada, dificuldade de comunicação, dificuldade na 

coordenação motora. 

A entrevistada A somente caracteriza os alunos com deficiência física e intelectual, não 

abordando outras dificuldades, embora durante a entrevista aponta muitos problemas no 

desenvolvimento social dos alunos como: não conseguir fazer um trabalho com letras de 

música, pois os alunos só querem ouvir funk e os mesmos foram proibidos de ouvirem na 

escola. Problemas nas famílias que surram os filhos quando avisados das dificuldades e falta 

de limites. 
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Sobre preconceito 

“Preconceito é não aceitar as pessoas como elas são. Entre os alunos tem e a gente vai 

Conversando para compreender em que cada um é um ser, mas relata não existir preconceito  

com os alunos da inclusão e os mesmos são muito cuidados pelos colegas”. 

A formação das classes deve ser heterogênea, por acreditar que a convivência com 

vários tipos de pessoas, formas de agrupamentos e ação é importante. 

A entrevistada leciona na Unidade Escolar que desenvolve o Projeto da Escola da Ponte 

em que as classes são heterogêneas. 

 

Com relação às dificuldades e Políticas Públicas  

A entrevistada afirma não ter experiência em Educação Inclusiva e age por tentativa de 

erro e acerto. 

Durante sua formação na Pedagogia teve um módulo sobre Libras, mas A revela a sua 

não aprendizagem. 

As dificuldades revelam-se na falta de estagiária. Não ter capacitação, treinamento 

técnico sobre a deficiência. Ressalta que quem faz a lei, não esteve na sala de aula para ver 

como é. Raramente o CEFAI vem na Unidade Escolar, só se for muitas vezes solicitado. A 

professora A relata ter ido há tempos atrás na APAE, pois esperava ter uma orientação, mas 

ninguém ajuda nada. Afirma: “A gente se acha só no mundo em relação à inclusão”. Na JEIF 

não dá tempo. Tem uma proposta de estudo sobre a inclusão no PEA. 

As coordenadoras ajudam se solicitadas, mas estudos na JEIF ainda é para acontecer. 

Textos sobre saúde, os professores é que acabam pesquisando. 

Outras assistências são mencionadas como: APAE, SAAI, CRAS e CAPS. 

A entrevistada desconhece trabalhos bem-sucedidos de inclusão e solicita mais 

estagiárias capacitadas para a inclusão. 
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Com relação à entrevista, A desabafa que foi reflexiva, e  acrescenta que irá cobrar de 

quem de direito, a gestora. 

A não realizou nenhuma modificação na retomada da entrevista. 
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6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.3.1 As entrevistas 

 

As entrevistas foram analisadas com o objetivo de caracterizar as Representações 

Sociais de professores do Ensino Fundamental sobre alunos com deficiência e a Educação 

Inclusiva e como essas representações repercutem na prática de sua docência. 

Os dados coletados nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental da cidade de São 

Paulo foram agrupados nas seguintes categorias: Formação e Experiência, Alunos com 

deficiência e Educação Inclusiva, havendo alguns subitens nas categorias elencadas. 

Na categoria Formação e Experiência serão analisadas: a caracterização dos alunos 

para os quais os professores foram formados e para os quais ensinam atualmente; a formação 

ou informação sobre inclusão e alunos com deficiência na graduação ou pós-graduação; a 

experiência ou não do participante em lecionar para alunos com inclusão, assim como a 

reação ao assumir classes inclusivas e finalizando essa categoria, o questionamento sobre a 

prática exercida corresponder a sua teoria. 

Na categoria Alunos com Deficiência, os temas analisados avaliarão as definições 

dadas sobre: Educação Regular, Educação Inclusiva, como o participante define aluno com 

deficiência e qual sua opção para a formação das classes. Nessa categoria teremos um 

subitem: a avaliação sobre o preconceito.  

Na última categoria: Educação Inclusiva, por ser mais abrangente, teremos maior 

número de subitens. Inicialmente abordaremos: A prática da docência e as dificuldades 

encontradas na Educação Inclusiva. A seguir, os relatos dos participantes sobre Políticas 

Públicas e a atuação da coordenação e a elaboração do Projeto Político Pedagógico. Outro 

subitem trará, ou não, o relato de casos bem-sucedidos, sugestões e palavra aberta, assim 

como foi o encontro do participante com a entrevista. 
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A - Formação e Experiência 

 

Os professores, por quase unanimidade, caracterizam que durante sua formação tiveram 

um modelo ideal de aluno, não condizendo com o dia a dia da sala de aula para a qual lecionam. 

Seguem algumas respostas dadas para essa questão, onde o desalento, a sensação de ter sido 

enganado e o arrependimento estão expostos.“[...]  Os alunos eram caracterizados bons alunos, 

bons ouvintes, cooperativos, prestativos. Nunca foi falado da parte pesada como os alunos 

indisciplinados, que não querem fazer lição”[...] (Participante M) 

“[...]Alunos sem nenhuma dificuldade mental e física, considerados “normais”. [...]” 

 (Participante A) 

“[...] Eles dão um sonho. A realidade é diferente. A formação idealiza uma coisa, na 

sala é diferente, todo dia você tem que fazer um planejamento, a comunidade, os alunos 

mudam. Você vai com ideal, mas tem pouca perspectiva futura. Perde o ânimo” [...]” 

(Participante MS) 

“[...]Na formação fala-se da classe ideal. Não são os seus alunos de verdade. Para 

acreditar isso, você pode passar a carreira tendo que aceitar ou não. Eu teria focado mais na 

carreira acadêmica se soubesse de tudo isso[...]”(Participante LV) 

Uma das respostas declara a existência de clientela diferenciada entre a rede pública e 

a rede particular de ensino. 

“[...]Alunos de uma sociedade capitalista, pobre, carente, difícil acesso cultural de 

qualidade, precariedade para estudar, não sendo a prioridade desses alunos. Eu tinha claro que 

seria isso, embora com a rede particular é completamente contrário a isso. A classe média tem 

condições de aprendizado melhor, acesso à tecnologia. Eu tinha essas duas informações e sabia 

que seria isso[...]” (Participante J) 
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Os alunos para os quais os professores foram formados revelam-se “ideais”, mas 

encontram nas salas de aula os alunos “reais” e suas dificuldades, que levam ao desânimo, 

frustação, sendo assim também uma crítica, para os professores dos cursos de Pedagogia 

refletirem para quem estão sendo formados os futuros educadores. 

Com relação aos alunos para os quais ensina atualmente, as respostas revelam alunos 

inquietos e que as famílias não participam da educação dos filhos, deixando para os professores 

essa formação. 

 Relatos de algumas respostas: “[...] Hoje a nossa realidade sofre influência da 

sociedade que vivemos, dos lares desestruturados, da falta de tempo destinado à educação e 

um olhar diferente para as crianças. Estão muito soltos[...]” (Participante V) 

“[...]Mudou muito. As crianças estão mais ágeis na tecnologia. O foco de atenção 

diminuiu. O interesse diminuiu. Eles têm facilidade para aprender, mas não 

querem[...]”(Participante VL) 

“[...] Atualmente, o nível de fragmentação expresso da sociedade é maior do que eu 

teorizava na época de estudo, de um público de cortiço e condições mais precárias e a 

degradação social maior do que tinha de informação. O nível de aprofundamento da violência 

é muito maior e sem contar a demanda nas escolas para inclusão é bem diferente. A inclusão 

como elemento novo que se apresenta como agravamento do ponto de vista de ensinar e 

aprender[...]” (Participante J) 

Destaca-se na última resposta, a menção que o professor faz sobre a inclusão, como 

elemento novo, seguido de um agravamento da aprendizagem. 

As respostas elencadas denotam novamente um descompasso entre o idealizado e o 

vivido e um “desgosto” traduzido em lamentação: 

“[...]Hoje, pena que a grande maioria não se interessa. Infelizmente sem a real 

consciência do que é estudar, do que é a educação e para que estão estudando. Não tem 
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consciência sobre isso. É uma pena! [...]”(Participante VV) 

Nessa reflexão e discussão das respostas sobre a formação dos professores e  a 

caracterização sobre a atual clientela escolar ressalta-se a mensagem de Arendt (2009, p. 247) 

terminando o capítulo Crise na Educação ressaltando: “que é na educação que decidimos se 

amamos nossas crianças, para não abandoná-las a seus próprios recursos e para não 

arrancarmos das mãos delas a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista 

para nós, mas preparando com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum”. 

Diante de respostas pessimistas sobre a educação dos atuais alunos, avaliemos sobre 

como se deu a formação e informação para os participantes sobre a Educação Inclusiva. 

A formação para a Educação Inclusiva foi somente mencionada pelo participante C, 

pois quando durante sua graduação já estava ocorrendo mudanças na legislação, enquanto que 

para outro participante a formação era para alunos “normais”. 

“[...]A minha graduação já foi voltada para o ensino inclusivo, pois os professores 

comentavam que a APAE estava com os dias contados e os alunos iriam para o ensino regular, 

então fui buscar formação. O meu TCC foi sobre TDAH [...]” (Participante C) 

Duas respostas abordam o que normalmente acontece nos cursos de Formação de 

Professores, em que a grade curricular possui uma disciplina sobre Educação Inclusiva, a seguir 

destacou-se a seguinte resposta: “[...]Na Pedagogia sim, uma disciplina sobre Educação 

Inclusiva. Na Psicologia foi abordado no geral[...]” (Participante ML)  

Na retomada da entrevista, ML alterou a redação, mas não o conteúdo da resposta, 

ficando a saber: “[...]Sim, nos cursos de Pedagogia e Psicologia, de maneira generalizada. [...]” 

(Participante ML) 

As respostas sobre a formação dos professores vêm ao encontro de citações anteriores, 

da presente pesquisa, pelos autores Vilela-Ribeiro e Benite (2010), que argumentam o fato da 

diversidade amedrontar o professor, que na maioria das vezes, não foi capacitado para atuar de 
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modo competente com a nova clientela de alunos e que por sua vez, a Universidade argumenta 

que os próprios formadores não tiveram essa formação, tornando-se assim, um jogo de colocar 

a culpa no outro. 

Quase todos os participantes realizaram cursos de pós-graduação, porém muitos alegam 

que a formação e informação sobre os alunos com deficiência, não contemplam dados 

suficientes para o trabalho pedagógico. 

“[...]Nos cursos focam nos mesmos tipos de deficiência e tem muitas síndromes, Foi 

tudo muito superficial. Continuo estudando sempre, nos grupos de JEIF, pois nos cursos 

abordam a doença e não o tratamento, a atuação como professora [...]” (Participante C) 

A resposta é da participante que já teve sua formação voltada para a Educação Inclusiva 

que seria em breve implantada, o que não ocorreu com os outros participantes. 

Uma resposta se destaca na negação, sobre o curso de pós-graduação “Alfabetização e 

Letramento” “[...] Não. Só entre colegas que davam aula e trocávamos informações [...]” 

(Participante AL) 

A importância do conhecimento sobre o aluno com deficiência (Abe & Araújo, 2010, 

p.284), quanto a de se levar em conta “a discrepância entre a capacidade funcional do indivíduo 

e as demandas funcionais das atividades que fazem parte do contexto de ação, bem como 

determinar pontos que possam impedir sua participação” 

Sendo assim, se o professor não conhece as características dos alunos para os quais está 

lecionando, ao assumir uma classe com alunos com deficiência quais foram suas reações? 

As respostas sobre o que os professores pensaram ao assumirem uma classe com alunos 

inclusos nos remete à formação e busca de capacitação através de cursos de pós-graduação. 

Um dos participantes aponta para a capacitação fornecida pela própria rede municipal com 

especialização sobre deficiência intelectual. 

Dois professores, ao se depararem com a classe inclusa, além da busca de capacitação, 
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procuram um atendimento de acolhida para os alunos inclusos serem aceitos pelos colegas. 

“[...]Ajudar só, fazer esse aluno se sentir incluído, não zoarem com ele. Na parte 

pedagógica foi um baque porque não sabia o que fazer [...]”  (Participante M) 

“[...]Primeiro, fazer com que seja aceito pela sala e procurar um caminho para atingi-lo 

na aprendizagem [...]” (Participante MV) 

As duas respostas elencadas anteriormente retomam a teoria das Representações Sociais 

de Moscovici (2013), que defendia ser impossível manter a distinção entre Representações 

Sociais individuais e Representações Sociais coletivas, e sim enfatizar o caráter dinâmico. Para 

o autor, na clivagem há falta de sentido o que desencadeia algum tipo de trabalho 

representacional para familiarizar o não familiar para restabelecer um sentido de estabilidade. 

Essas divisões de sentido podem ocorrer de modo dramático e também a partir de pontos 

duradouros. Como já anteriormente mencionado, a inclusão escolar abarca os dois tipos 

citados, ou seja, dramático, pois foi decretada por lei como uma aparição súbita para muitos, e 

também de pontos duradouros de conflito, pois aceitar o direito de grupos específicos dentro 

da escola traz fatos que acarretam novas formas de representação. 

Ao fazerem os alunos com deficiência serem “aceitos” pelos colegas, os professores 

estão tentando tornar o “não familiar” em “familiar” e estabelecer um sentido para o vivido na 

diversidade para os demais alunos. 

 Entretanto, para dois professores o impacto da Educação Inclusiva foi desorganizador:               

“[...]Sair correndo, pois se sente presa, amarrada, situação que parece que vai jogar o diploma 

no lixo. De repente a “classe ideal” que aprendi na faculdade sumiu e você depara com o 

diferente[...]” (Participante AL) 

“[...]Era difícil, eu não tinha preparo. O aluno ficava num canto da sala, não tinha 

tempo. Eu pensei: ‘preciso pelo menos falar bom dia para eles, conversar, perguntar’. As 

classes eram com o número normal de alunos. Quando me aproximava, sentia que os alunos 
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tinham ciúmes (os alunos do Fundamental II). Foi uma adaptação dos alunos com a inclusão. 

Hoje os colegas e a inclusão melhoraram[...]” (Parte da resposta do participante LV) 

A Educação Inclusiva foi apontada por dois participantes como um trabalho de todos 

da escola e o destaque para o trabalho de parceria na docência compartilhada entre os colegas 

das mesmas turmas. Estes pontos abordados vêm ao encontro ao destaque que as Unidades 

Escolares devem dar ao Projeto Político Pedagógico, documento que deve orientar todos os 

membros da Unidade Escolar, desde os participantes e funcionários do Conselho de Escola até 

os funcionários do Setor de Técnico - Administrativo (Libâneo, Oliveira & Toschi, 2006, p. 

357).  

A resposta mais crítica: “[...] A primeira problematização social é o despreparo que as 

escolas se encontram para receber a inclusão. Falta do conhecimento dos professores, falta de 

material adequado, carência de acessibilidade, e com isso reconheço o limite para abordar num 

horizonte e meu universo com 35 alunos e mais a inclusão com as carências sociais e afetivas 

dos alunos. Tenho uma crítica da maneira que está colocada a inclusão, que vira uma falácia 

para apresentar mais resultados do que ser tratada. Não representa um trabalho sério para 

eficácia[...]” (Participante J) 

A resposta do participante nos remete às colocações já anteriormente citadas, de 

Mazzotti (2008, p. 20) para a necessidade de se transpor o estágio das “constatações” para o 

“de compreender como e por que essas percepções, atribuições, atitudes e expectativas são 

construídas e mantidas”. 

Para encerrar a categoria Formação e Experiência, analisamos se a prática da educação 

inclusiva corresponde a teoria dos professores participantes e porquê da resposta. 

Ao chegarmos nesse ponto da discussão das respostas dos participantes da presente 

pesquisa, voltamos no tempo, num passado em que realizamos a dissertação de Mestrado 

(Kitahara, 1991), sobre uma investigação da relação teoria e prática no ensino da Psicologia da 
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Educação no curso de Pedagogia. Muito tempo passou, mas poucas mudanças aconteceram nas 

definições dadas pelos atuais professores, como os da pesquisa anterior. Ressaltamos (Vasquez, 

1977, p. 243) sobre a importância da união entre o teórico e o prático na própria ação. 

Outra importante colocação, realizada por (Candau,1988) “Quando um programa de 

formação houver apenas uma justaposição das disciplinas consideradas teóricas ou apenas 

práticas, sem a necessária comunicação entre elas, ocorrerá “uma esquizofrenia” no processo 

de formação do educador” (Candau, 1988, p. 58). 

Outro importante educador sempre apontado ao longo da trajetória no Ensino Superior, 

nos remete a Paulo Freire e suas frases sobre Educação para os professores: “A teoria sem a 

prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando 

se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade”. 

Para Paulo Freire, práxis significa que, ao mesmo tempo, o sujeito age/reflete e ao 

refletir age, ou se desejarmos, o sujeito da teoria vai para a prática e da sua prática chega à 

nova teoria, sendo assim, teoria e prática se fazem juntas, perpetuam-se nas práxis (Fortuna, 

2015, p. 64). 

A questão realizada para os participantes indaga se consideram que a prática da 

educação inclusiva corresponde à sua teoria. Porquê? 

Das quatorze respostas, onze foram negativas, duas positivas e uma com outras 

colocações. A seguir algumas respostas negativas denotando a separação da ação realizada e 

da teoria recebida. 

“[...]Acho que muda muito. A teoria é uma coisa e a prática é outra. Na sala de aula 

você vê o caminho que vai achar, o caminho de cada aluno. Os professores deveriam aproveitar 

os cursos e se atualizarem mais, pois a rede municipal oferece muitos cursos e fiz vários[...]” 

(Participante MV) 

“[...]Não. A teoria é bonita, mas é na prática a dificuldade. Atribuo à falta de 
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planejamento como vai acontecer. A inclusão foi feita sem consulta. [...]” (Participante A) 

“[...] Não, porque as dificuldades são associadas (comorbidades) são muitas, daí a teoria 

não contempla a prática. Mas, existe um “acordo para ajuda” do primeiro ano para frente [...]” 

(Participante VL) 

Uma resposta foi retomada. Na primeira versão: “[...] Não, não consigo tudo o que 

penso”. 

Já na retomada foi: “[...]Teoria e prática são muito diferentes porque de verdade, não 

se sabe muito sobre como trabalhar com os alunos especiais. Determinados pais (não todos) 

não veem como necessário enviar o aluno especial à escola todos os dias e isso compromete a 

continuidade do trabalho, mesmo em escolas que estão capacitadas para receber os alunos. 

Ainda estamos em um campo desconhecido, e temos de resolver muita coisa na base da 

tentativa e erro [...]” (Participante LV) 

“[...]Não, porque o que se vê na teoria é algo ilusório. Na prática é outra. Tudo o que se 

discute entre os professores não é feito. Tem que incluir porque é lei. Tenho 30 e mais um 

cadeirante. Os alunos se batem, brigam e tenho que dar conta de tudo. Hoje estou no 1º ano 

substituindo e tenho duas inclusões: uma Síndrome de Down e uma deficiente mental. Estão 

na minha frente e passo toda a introdução as duas alunas não fazem nada. Uma no fundo da 

classe e outra embaixo da mesa agitada. Socorre um e socorre outro. É o que eu quero? Não. 

Eles merecem atenção. Infelizmente não sou duas [...]” (Participante AL)   

A resposta acima traz um desabafo com referência à Inclusão, quando menciona: 

“[...]Tem que incluir porque é lei[...]” 

      As duas respostas consideradas positivas, tem nas redações comentários críticos, 

uma vez que, entre teoria e prática existe uma longa lacuna e na outra resposta a inclusão é uma 

falácia. Vejamos a seguir: 

“[...] Corresponde, mas fica uma longa lacuna [...]” (Participante MB) 
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“[...] Corresponde sim, pois a abstração que estou fazendo, que acho que é uma falácia 

dessa e de outras escolas. Falta investimento. Tudo é precário [...]” (Participante J) 

Uma resposta, quando retomada e foi acrescida de um fator positivo, depois que o 

participante foi designado para atuar junto ao CEFAI, o que nos faz questionar o porquê da 

nova versão. 

“[...] Considero discrepância. O que tem de nomenclatura, leis ...é burocracia, falta de 

obra especializada [...]” (Participante ML) na primeira versão e na retomada confirmou a 

anterior, mas acrescentou: “[...] Considero que muitas ações correspondem, porém algumas 

deveriam ser revisadas e colocadas em prática junto aos professores.[...]” (Participante ML) 

Uma resposta que afirma a teoria ser uma coisa e a prática outra, traz uma afirmação 

importante, que nos remete à ação reflexiva apontada por Paulo Freire.  

“[...] Acho que muda muito. A teoria é uma coisa e a prática é outra. Na sala de aula 

você vê o caminho que vai achar, o caminho de cada aluno. Os professores deveriam aproveitar 

os cursos e se atualizarem mais, pois a rede municipal oferece muitos cursos e fiz vários[...]” 

(Participante MV) 

Quando o Participante MV afirma que o caminho da aprendizagem é de cada aluno e 

cabe ao professor achar o caminho, relembramos da relação entre ação-teoria-ação, uma junção 

de teoria e prática, nas palavras de Paulo Freire, umas práxis. 

Ao encerrarmos a análise da categoria Formação e Experiência constatou-se em síntese: 

a formação dos professores revela uma visão idealizada dos alunos e que atualmente não condiz 

com o aluno padrão. Estes são inquietos, de famílias recombinadas, não têm interesse e nem 

querem aprender e ainda que a inclusão é caracterizada como um complicador do processo de 

ensino e aprendizagem. 

A diversidade da inclusão amedronta os professores, uma vez que não tiveram 

formação, e quase todos já realizaram cursos de pós-graduação ou estão buscando a 
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complementação na formação, que algumas vezes são fornecidas pela própria Rede de Ensino 

na qual ministram aulas. Entretanto, mesmo assim sentem-se despreparados para o trabalho 

pedagógico incluso. 

Relatos sobre a “acolhida” dos alunos com deficiência, para que sejam aceitos pelos 

colegas e a “docência compartilhada”, além da importância de que a inclusão é um trabalho de 

todos da escola, vem como pontos de ancoragem ao tema, que para alguns é uma falácia mais 

para apresentar resultados. 

A dicotomia entre teoria e prática revela-se quase que por unanimidade. Entretanto, 

uma colocação sobre o caminho da aprendizagem, que é de cada aluno, e que cabe ao professor 

achar o caminho, retoma a práxis para a inclusão bem-sucedida. 

 

B - Alunos com deficiência 

 

Na categoria Alunos com Deficiência elencamos os itens: definições dadas pelos 

professores sobre Educação Regular, Educação Inclusiva, a Caracterização de um aluno com 

deficiência, e como os professores preferem a formação das classes e um subitem sobre 

preconceito. 

Na apresentação dos entrevistados, no presente trabalho, os itens: Educação Regular e 

Educação Inclusiva foram transcritos literalmente, sendo assim, teremos somente a análise das 

respostas e algumas delas transcritas, por já constarem anteriormente. 

Das quatorze respostas, somente cinco delas demostram o entendimento que Educação 

Regular e Educação Inclusiva têm os mesmos requisitos perante a legislação, assim como cada 

aluno é um ser diferenciado, que tem seu ritmo próprio de aprendizagem, com ou sem 

deficiência, e que a Educação Inclusiva se configura na diversidade da espécie humana e deve 

assim atender as necessidades educativas especiais de cada aluno, nas diferentes inclusões, 
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assim como, com os alunos com ou sem laudo. 

Entretanto, o impacto da inclusão foi e está sendo enorme. É como se esse espaço fosse 

de repente invadido e todos os seus domínios tomados de assalto. A escola se sente ameaçada 

por tudo o que ela criou para se proteger da vida que existe para além de seus muros e paredes 

(Mantoan, 2004, p. 38). 

As escolas atendem um padrão de alunos e o conteúdo é feito para esse perfil e  “os que 

não tem o perfil” muitas vezes acabam sendo excluídos, ou como em uma das respostas, que 

“[...] ao receber os alunos com deficiência não pode descartá-los[...]”  (Participante MS) 

Um importante alerta de Mantoan (2004, p. 39), que nem todas as diferenças 

necessariamente inferiorizam as pessoas. A mesma autora ressalta ainda que “[...] é preciso que 

tenhamos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de ser 

iguais quando a diferença nos inferioriza” (Mantoan, 2004, p. 39). 

Uma avaliação negativa foi realizada: “[...] A inclusão está jogada. Ninguém entende o 

que se faz com alunos de inclusão [...]”(Participante VL) 

Uma crítica à política de inclusão como corte de custos: “[...] Educação Inclusiva surge 

da escola para todos. É preciso que eles (alunos) tenham uma escola para frequentar, porque 

não podem ficar em casa, para os pais poderem trabalhar. As APAEs tinham uma verba do 

governo, com a reforma como foi feita justamente para cortar custos, pois não dão dinheiro 

para as instituições conveniadas e daí jogam todo mundo na escola pública. [...]”(Participante 

LV) 

A resposta revela uma crítica ao governo e a implantação da Educação Inclusiva 

exclusivamente para cortar gastos, mas infelizmente não enfatiza o social e o direito de os 

alunos com deficiência estarem com os demais alunos. 

A quantidade de horas, que os alunos com deficiência ficam na escola é abordado 

quando o participante exemplifica, em parte de sua resposta “[...]alguns alunos com deficiência 
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são beneficiados e outros acabam tendo certo prejuízo. Dou exemplo de criança com paralisia 

cerebral cadeirante, que a professora não consegue acomodá-lo melhor e a sugestão refere-se 

a reduzir a quantidade de horas na escola, o que é proibido por lei, a não ser por recomendação 

médica [...]” (Participante C) 

A Lei Brasileira da Inclusão - LBI aprovada em 2015 propõe a retirada das barreiras 

tanto do ponto de vista estrutural quanto didático e pedagógico. Das seis barreiras elencadas, 

destacamos as barreiras atitudinais ou comportamentais que impedem ou prejudiquem a 

participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com 

as demais pessoas. Assim, a escola deve resolver essa barreira e não mandar o aluno para casa, 

ficando a exclusão da inclusão. 

As respostas apontadas sobre Educação Regular e Educação Inclusiva revelam 

angústias, desconhecimento, desabafos, incoerências entre tantas outras situações. 

Relembrando o educador Paulo Freire: na relação professor- alunos: “todos ensinam e 

todos aprendem”. É o caminho a ser aprendido da inclusão.  

As leis decretadas não resolverão a questão mais importante - a questão social. Incluir 

é um trabalho de todos nós. Todos estamos incluídos no universo de exclusão que é a educação 

brasileira (Vieira, 2017, p. 71). 

 Para a ONU -  Organização das Nações Unidas, pessoas com Deficiência são aquelas 

que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas (Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, 2012). 

Diante da definição mundial, analisamos as definições dadas pelos participantes e 

observa-se de modo geral, que estão de acordo com a proposta pela ONU. 
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“[...]São aqueles que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagens ou 

limitações, podem ser, de qualquer ordem, que exige uma atenção especial. Exemplos: autismo, 

deficiência intelectual, visual, física, surdez e altas habilidades como a superdotação! [...]” 

(Participante MB na retomada da entrevista)  

“[...]Aluno com deficiência temos duas situações: uma que você já sabe que ele tem a 

deficiência e você se prepara conversando com a equipe de trabalho, com a família, 

pesquisando sobre a deficiência a vida do aluno. A outra, quando você percebe que ele tem, 

daí conversar com a família, observa sua aprendizagem, o seu relacionamento, o seu 

comportamento. A família não aceita, reluta em aceitar [...]” (Participante L) 

As duas respostas elencadas acrescentam situações e dados interessantes: os 

superdotados e a família parte integrante da Educação Inclusiva. Os alunos superdotados não 

estão classificados pela deficiência, mas também demandam um trabalho pedagógico por parte 

dos professores, que precisam incluí-los, em atividades desafiadoras, para não ficarem 

desmotivados e “atrapalharem” as aulas. 

Com relação à família, lembramos que os filhos representam extensões de si mesmos, 

e um filho deficiente confirma fantasias de inferioridade e representa a realidade do objeto 

interno ruim (Amiralian,1986, p. 48), promovendo a relutância da aceitação. 

Um questionamento é realizado sobre a normalidade e sobre o aluno com 

deficiência.“[...] Aluno com deficiência é um aluno que foge dos padrões do que o pessoal 

julga normal. Inclusão é palavra fácil de falar e difícil de definir. Exemplo: Deficiência visual, 

mas usa óculos, mas é normal. E quando foge é inclusão. Isso é normal? [...]” (Participante 

VL). 

Na definição e várias vezes nas entrevistas surge a palavra: “o laudo” “[...] Do ponto de 

vista legal, o laudado, conforme verbalização de alguns professores. Para casos que o professor  
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descobre e toma ciência por comportamentos e características particulares da deficiência [...]” 

(Participante J). 

Os laudados, nas reflexões de (Silva, 2016, p. 40) retomando Foucaut, quando além do 

exame meticuloso, os especialistas descrevem características, regulação de condutas do novo 

aluno, que assim o incluído poderia ser considerado o “pestilento”. 

O aluno incluso passa a ser chamado pela patologia, um rótulo que encobre sua 

subjetividade e o discrimina perante os demais colegas. Fato lembrado por participante na 

primeira versão da entrevista, não realizada na retomada, mas que assinalamos com importante 

e aqui destacamos “[...] O laudo é um rótulo quando o aluno é chamado pela patologia e isso é 

algo sério [...]” (Participante MB). 

Outra pergunta realizada aos participantes na categoria Alunos com deficiência refere-

se a: A seu ver, como as classes devem ser formadas: homogêneas ou heterogêneas? 

Das 14 respostas, 10 responderam heterogêneas, o que vem de acordo com as propostas 

pedagógicas baseadas na Teoria Sócio-Interacionista de Vigotsky, que embora não tenha 

abordado o assunto em questão, podemos inferir através da importância ressaltada na interação 

social e consequente diversidade. “Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem 

duas vezes, primeiro no nível social, e depois no nível individual: primeiro entre pessoas 

(interpsicológica), e depois no interior da criança (intrapsicológica)” (Vigotsky, 1988, p. 64). 

As outras 4  respostas denotam dúvidas, saudosismo e contradição. Destacamos: “[...] 

Heterogêneas. As homogêneas seria um mundo ideal, mas as diferenças fazem parte da vida. 

Não se lida só com pessoas agradáveis, educadas, eu preciso lidar com o que sabe mais ou sabe 

menos. Os alunos devem saber lidar com a diversidade tanto o mais fraco como o que sabe 

tudo [...]” (Participante M). 

“[...]Difícil em sociedade se expressar. Depende, mas acho que heterogênea. Quando 

falo homogênea temos preconceitos com as deficiências [...]” (Participante MS). 
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“[...]Hoje em dia é difícil homogênea. A sua classe é heterogênea, principalmente com 

a inclusão. Não existe classe homogênea [...]” (Participante MV). 

A resposta da (Participante LV) “[...]Na verdade deveria ter dentro da escola classes 

pequenas para trabalhar com esses alunos, 5 ou 6 alunos e terem uma atividade para interagir 

com os demais. A maior parte só com eles, mas tem alunos que você não consegue trabalhar 

porque ele sai fora, se habituam a não fazer nada. Temos de manhã, aqui na escola três 

estagiárias, uma AVE. À tarde duas estagiárias. Tem professor que trabalham mais esses 

alunos, outros não fazem nada com esses alunos. De manhã com aulas de 45 minutos é muito 

pior. Quando eu tinha classe, minha colega de módulo fazia atividades e trocávamos entre nós 

essas atividades. Tem professor que não deixa nem o módulo entrar, outros trabalham bem e 

aí o módulo ajuda. Tem uma professora de Português que dá conta de tudo e consegue. No 

geral não querem ou não conseguem [...]” (Participante LV). 

A resposta parece um desabafo de LV e acrescenta uma nova forma de exclusão, ou 

seja, classes menores dentro da própria escola para atender os alunos com deficiência; voltando 

assim às classes especiais, um retrocesso nos direitos dos alunos. 

Quanto a afirmação de que alguns alunos se habituam a não fazer nada, pode estar 

ocorrendo diversas situações: pedagógicas, didáticas, de acolhimento, enfim, que devem ser 

investigadas para um melhor atendimento aos alunos. 

Destaca-se finalmente a resposta do (Participante J) 

“[...]Heterogêneas. Nenhuma forma de higienização [...]”. 

 

A palavra higienização utilizada pelo participante J, retoma a citação já realizada na 

pesquisa, com relação aos anos 20, sobre os alunos deficientes encaminhados para a educadora 

sanitária, que assegurava que os mesmos seriam aceitos na rede pública de ensino, com o 

cuidado de que não iriam atrapalhar o andamento da classe (Aranha, 2005). 
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Ao encerrarmos a análise de parte da categoria Alunos com deficiência, constatou-se 

em síntese que os requisitos da Educação Regular e da Educação Inclusiva, não estão bem 

compreendidos pelos participantes, uma vez que são os mesmos, visto que cada aluno tem seu 

desenvolvimento e cabe ao professor criar atividades pedagógicas de acordo com o potencial 

do aluno. 

Quanto às definições das características do aluno com deficiência, uma série de 

questões são abordadas, tais como: os laudos, os rótulos que acabam sendo personalizados e o 

aluno passa a ser O Autista, O Down. A medicalização, a necessidade dos estagiários, que a 

maioria das vezes fica sozinho com o aluno incluso, a indicação de especialistas para atuarem 

nas escolas, a diminuição de horas para os alunos inclusos, a não aceitação pela família, enfim 

ainda muitas faces da exclusão. 

A formação das classes ainda teve respostas dúbias, saudosistas e uma apontando a 

volta das classes especiais, com algum “aprimoramento”. 

 

B1 - O Preconceito 

Os participantes foram questionados sobre a definição de preconceito, que foi transcrita 

na íntegra, em item anterior. 

Das 14  entrevistas realizadas, 5 participantes mencionaram que as crianças não têm 

preconceito, somente 2 respostas apontaram o preconceito entre as crianças, uma mencionando 

as escolas estaduais, onde a inclusão é menor e outra alertando as crianças que tem preconceito 

do aluno deficiente, que os alunos normais “podem ficar assim também”(Participante MS) , 

podendo essa colocação, ser indício de preconceito ? 

Uma resposta aponta o preconceito vindo das famílias“[...] Preconceito não vem das 

crianças, vem da própria família, que faz a criança ser preconceituosa [...]” (parte da resposta 

do participante MV). 
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Essa indicação vem ao encontro da pesquisa, que relata ser o modo de agir das crianças, 

de acordo com os modelos propostos, daí a aprendizagem desses modelos (Crochik, 2011a, p. 

34). 

Os participantes apontaram o preconceito de pais e colegas de trabalho: “[...]Sinto o 

preconceito dos adultos, pois eles não acreditam no potencial dos alunos de inclusão, 

‘nivelando todos por baixo’ e acreditam que eles atrapalham as aulas. Preconceito quando 

dizem ‘Não quero o aluno’, ‘Só que pega e deixa o aluno de lado’ [...]” (Parte da resposta do 

Participante C). 

“[...]o ano passado recebi um aluno que a professora disse: ‘Ele faz assim’ ‘Ele é meio 

assim’ (fez gestos com as mãos que tremiam no ar). A gente acha que ele é autista. Boa Sorte! 

[...]” (parte da resposta do Participante MB, que na retomada da entrevista, esse comentário foi 

excluído, para não expor a colega). 

O respeito maior dos alunos, para com os alunos inclusos foi apontado por dois 

participantes: “[...]Os deficientes são até os mais respeitados pelos colegas [...]” (Parte da 

resposta do Participante MV). 

“[...] Preconceito é não aceitar as pessoas como elas são. Entre os alunos tem e a gente 

vai conversando para compreenderem que cada um é um ser. Pelos da inclusão não tem. São 

muito cuidados pelos colegas [...]” (Participante A). 

A postura do professor no esclarecimento e ensino sobre o preconceito foi apontada por 

3 participantes, dos quais destacamos: “[...] O professor é um elemento chave na escola, pois 

possibilita ao maior acesso sobre os alunos e compartilha com os outros para evitar o 

preconceito. Já vi professor preconceituoso ‘tal sala tem uma criança assim... então não quero, 

não ganho para isso, não estou preparada para isso’, mas ninguém está! [...]” (Participante L). 

“[...]No começo eu explico que o colega tem dificuldade e por isso nós precisamos 

ajudá-lo um pouco mais. E o colega deve e pode participar de tudo o que acontece na sala de 
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aula [...]” (Parte da resposta do Participante C). 

Os esclarecimentos e atitudes dos professores ensinando e aceitando os alunos com 

deficiência serve de modelo para os aprendizes terem uma postura menos ou não 

preconceituosa. Entretanto, se percebe o preconceito vindo do próprio professor, o círculo se 

fecha, se a postura da família é preconceituosa e na escola ocorre o mesmo, provavelmente o 

aluno herdará o tão perverso preconceito. 

O preconceito foi o último item sobre a categoria Aluno com deficiência, e aqui 

verificou-se que preconceito vem de casa, alunos pequenos não têm preconceito, pais e 

professores com preconceito, mas o importante item sobre a postura correta do professor que 

aceita, respeita e ensina que cada aluno é um aluno e todos são diferentes, com dificuldades 

diferentes e não existe aluno sem dificuldades. 

 

C - Educação Inclusiva 

  

Na última categoria, analisaremos como acontece ou não a inclusão através dos 

professores, coordenadores, dos órgãos do governo, caso de inclusão bem-sucedida e o 

encontro do participante com a entrevista. 

 

C1 - Docência e Dificuldades 

Os participantes foram solicitados a detalhar, se existem dificuldades na prática docente 

com alunos regulares, e em caso afirmativo, quais? (Questão 16) 

Das 14 respostas à questão proposta, temos: 8 que apontaram problemas com as 

famílias, 7 com a falta de limites, 5 com a indisciplina 1 resposta para os itens: celular, mal-

educados e falta de respeito. Um participante aproveitou a questão para um desabafo de ordem 

administrativa. 
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Todos os participantes elencaram as dificuldades, entretanto uma resposta não declara 

as dificuldades, e aponta estratégias pedagógicas para sua atuação. “[...] na prática tento fazer 

aulas mais prazerosas. Utilizo recursos de vídeos, músicas, tv, vídeos do YouTube, pois a tv é 

moderna e tem mp4. Vou no parque e  tem a hora do brinquedo [...]” (Participante C). 

 A resposta demostra a postura do educador em mobilizar estratégias para despertar e 

manter os alunos atentos e participantes. 

Essa resposta vem ao encontro do citado sobre a legislação das Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica - Parecer CNE/CEB nº 17 de 03 de julho de 

2001, que ressalta: “que é no Projeto Pedagógico que a escola propõe e deve assumir o papel 

de propiciar ações que favoreçam determinados tipos de interações sociais, em seu currículo, 

uma opção por práticas heterogêneas e inclusivas. Alerta assim, que não é o aluno que se 

amolda ou se adapta à escola, mas é ela que consciente de sua função, coloca-se à disposição 

do aluno, tornando-se um espaço inclusivo”. A alteração de estratégias pedagógicas adaptando-

se para atender toda clientela escolar. 

A resposta que faz um desabafo de ordem administrativa, “[...] falta de um trabalho 

interdisciplinar, falta tempo para preparar atividades para esses alunos. A JEIF é totalmente 

burocrática e angustiante para os professores. Deveria ser estendida a todos os professores e 

um espaço para aperfeiçoar as práticas educativas e trocar ideias, compartilhar saberes e não 

ficar uma hora e meia ouvindo informes da DRE e de SME. Isso enerva o docente. Você fica 

seis aulas literalmente “enxugando gelo” e quando deveria ter um espaço, após as aulas, para 

almoço e um descanso de 15 minutos, que sejam, e daí poder refletir a sua prática educativa, 

melhora, aparar arestas, ver o que funcionou ou não e ter tempo de modificar e melhorar. Mas, 

de início, não temos horário de almoço após 6 horas aula. O horário de almoço é negociado 

com a coordenação e direção, portanto depende de como a equipe técnica vê essa questão. 

Geralmente são uns 15 minutos para esquentar a comida, comer, escovar os dentes e estar na 
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sala no horário. Se por acaso você tiver uma chefia mais flexível há um acordo informal, já que 

o professor NÃO TEM HORÁRIO DE ALMOÇO. Portanto, se a equipe técnica quiser ser 

humanitária e flexível com você com relação ao horário de refeição antes da JEIF, pelo olhar 

da supervisão, eles poderiam ser punidos porque o professor não tem esse direito. Vamos 

considerar também que muitas pessoas têm acúmulo de cargo e refletir sobre como fica isso na 

saúde física e psicológica do profissional em médio e longo prazos.  Após a sua rápida refeição 

o educador fica uma hora e meia, em grande maioria das vezes, debatendo pautas fora da 

realidade ou que não levarão a nada e informes burocráticos. Eu não sou, de forma alguma 

contra a JEIF, mas a maneira como ela é realizada a meu ver é um boicote ao objetivo real que 

deveria ter esse trabalho. Além disso, deveríamos ter um espaço para tentar resolver os 

conflitos entre os colegas, para sermos uma equipe de trabalho de verdade. Há muitas maneiras 

de ver a educação e a escola que são conflitantes, portanto um trabalho de mediação de conflitos 

deveria ocorrer em todas as esferas da organização escolar.  Os colegas do Fundamental I e do 

II tem visões e posturas diferentes e isso vai refletir na passagem do aluno do quinto para o 

sexto ano. [...]” (Participante LV na retomada da entrevista). 

A resposta acima, na retomada da entrevista , não abordou os problemas com a prática 

pedagógica com alunos regulares, porém apontou outros itens que podem agravar a atuação 

dos professores, como: falta de tempo para o preparo de atividades, falta de trabalho 

interdisciplinar, falta de um horário para alimentação, prejuízo na saúde dos professores, falta 

de um trabalho de mediação entre os professores dos dois níveis do Ensino Fundamental, enfim 

o horário para formação do professor para sua melhoria pedagógica tornando-se extremamente 

burocrático é como que “perda de tempo” 

Diante desse cenário, ressalta-se que o participante apontou para a saúde do educador, 

o que anteriormente foi destacado na pesquisa: a Secretaria Municipal de Educação foi a 
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segunda secretaria que mais afastou do trabalho desde 2010, período em que os dados puderam 

ser acessados publicamente (Macaia, 2013, p. 43). 

A entrevista foi utilizada como veículo de desabafo para situações de ordem 

administrativa, burocrática, pedagógica, de relacionamento e principalmente de saúde, uma vez 

que o entrevistado já sofreu afastamento por situações de saúde, estando readaptado exercendo 

Projeto Horta na Unidade Escolar. O professor está enfim em exaustão e uma das “soluções” 

fornecidas pelos órgãos públicos refere-se à readaptação de função, o que acarreta entre outros 

conflitos, de acordo com a pesquisa de Pena (2017, p. 50), “O professor que se readaptou deixa 

a classe duas vezes: na primeira é a sua própria sala de aula e a segunda é a classe de ser 

professor, a categoria”.  

Os participantes foram indagados sobre a quem atribuem as dificuldades encontradas 

 na Educação Regular. As respostas dadas apontaram 10 vezes a família: a falta de educação 

dos pais, a educação é delegada pelos pais para que a escola forneça e a família não dando 

limites para os filhos. A realidade de nossos dias foi apontada 9 vezes como: a mídia, a 

sexualidade precoce, o fornecimento de todos os materiais e uniforme, a promoção automática, 

a dificuldade de desenvolver um trabalho com a música popular brasileira e a resistência dos 

alunos que só querem escutar funk, como nas casas deles. 

Os professores foram lembrados pela desvalorização de sua profissão, a falta de 

capacitação e a resistência às mudanças e a formação no curso de Pedagogia. 

Uma resposta foi muito específica para o período integral dos alunos, que ficam 

esgotados e inquietos pela organização dos horários propostos pela gestão escolar. 

A relação teoria e prática foi apontada:“[...] eu cursei Magistério, que dava uma base, 

porque é mais prático. A faculdade é teórica e a sala de aula é prática. As condições sociais 

atuais também dificultam, pois as crianças atuais não saem para a rua, não tem espaço para 
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brincar. Eles entram na classe perguntando se tem parque, brinquedo. Fazem correndo 

pensando o que vai ter depois. [...]” (Participante C). 

A relação dicotômica entre teoria x prática vista pelo participante, como um agravante 

na formação do educador, quando o curso do Magistério era prático e a faculdade de Pedagogia 

teórica, não existindo comunicação entre elas, ocorrendo “uma esquizofrenia” na formação do 

educador, como citado anteriormente (Candau, 1988, p. 58). Assim, fica um alerta para a 

revisão dos cursos de formação de professores. 

Uma resposta atribui ao professor a responsabilidade das dificuldades encontradas na 

Educação Regular, mas ocorre de modo evasivo. “[...] algumas coisas atribuo ao professor fazer 

a ligação entre o mundo e o conteúdo da escola. Outras são as dificuldades de todos os 

professores: desvalorização social em ser professor, que vai além do salário [...]’ (Participante 

L). A resposta questiona o conteúdo proposto pela escola ser desvinculado do mundo. 

Outra resposta aponta a família, mas em seguida justifica com  o educador, que torna-

se o foco. “[...] a família. Percebo na docência a falta de reciclagem dos professores. A gente 

percebe professores antigos que não mudam, ficam fazendo o que faziam a 20 anos atrás. Tem 

muita resistência: ‘Vamos fazer assim’. ‘Não, assim não dá certo’. Não tem uma interação, 

deveria ter reciclagem [...]” (Participante AL). 

A capacitação de professores, na Rede Municipal de São Paulo é realizada na JEIF e os 

cursos de capacitação podem ser realizados também na própria rede, além de diversas outras 

instituições e os mesmos valem pontuação na carreira do magistério. 

As dificuldades experimentadas pelos participantes na prática com alunos regulares e a 

atribuição da responsabilidade pelas mesmas denotam fatores negativos, queixas, lamentações, 

enfim um cenário pouco promissor de nossa educação. 

Mediante o descrito,  o cenário é pouco promissor, passamos a analisar as questões 

sobre as dificuldades na prática da Educação Inclusiva, as dificuldades na prática da docência 
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com alunos inclusos e a quem são atribuídas as dificuldades.  

Encerrando essa categoria analisaremos as respostas dos participantes, quanto ao que 

diferencia a prática de sua docência em relação aos alunos com inclusão, dos alunos regulares. 

O cenário não mudou muito do anterior, porém outras reivindicações acontecem 

demonstrando como ocorrem as Representações Sociais dos professores diante da Educação 

Inclusiva. 

Ao serem questionados sobre a existência e quais as dificuldades experimentadas na 

prática da educação inclusiva, somente um participante mencionou não apresentar dificuldades, 

mas ressaltamos que a experiência profissional de anos, vem da atuação na APAE, como 

professora designada pela Rede Municipal, cargo que ficou extinto com a legislação em vigor 

sobre a inclusão em todas as escolas. “[...] na prática não tenho dificuldades, pois procuro 

pesquisar e trabalhar com esses alunos” (Participante MV). Acrescenta-se que no final da 

entrevista, MV declarou: “amo trabalhar com alunos com Síndrome de Down”. 

Não é bem assim com os outros participantes. “[...] sim, o professor é muito ansioso e 

a maior dificuldade é verificar o quanto o aluno aprendeu em pouco tempo. Com o aluno de 

inclusão fica na angústia, pois o avanço é pequeno daí a frustração, por mais que se faz, não 

consegue acompanhar a classe. O avanço é pequeno, mas quando acontece é gratificante. As 

famílias não esperam muito, pois vem daquele luto” (Parte da resposta Participante C). 

As dificuldades apontadas foram: falta de material e de mobiliário, falta de apoio da 

gestão da escola e dos órgãos públicos, a quantidade de alunos nas classes, falta de capacitação, 

número reduzido ou não existente de estagiários e de auxiliar de vida escolar, falta de 

acessibilidade para a horta da escola, a reivindicação de vários especialistas nas Unidades 

Escolares como psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, falta de um horário para reforço 

escolar, ou seja, são muitas as dificuldades. 
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Duas respostas são destacadas a seguir: “[...] o CEFAI veio na escola o ano passado, 

mas é moroso. No ano passado o aluno com crises nervosas foi orientado para ficar uma hora 

e meia a menos na escola.  O processo de inclusão entre alunos e o aluno de inclusão é mais 

tranquilo. Nunca vi preconceito com os alunos e no caso do que tinha crises nervosas, o dia 

seguinte os colegas agiam como se nada tivesse acontecido, a angústia era mais dos 

professores. Eu sempre pergunto para os alunos - o que vamos fazer para ajudar esses alunos? 

[...]” (parte da resposta do Participante L) A última frase reforça o mencionado por Barros 

(2009) referente a diminuir barreiras atitudinais na escola é um passo para diminuir barreiras 

atitudinais fora dela. A postura da professora está de acordo com formação de cidadãos sem 

preconceitos e auxiliares da inclusão social. 

Outro destaque: “[...] dificuldades como educadora. O quanto o aluno pode evoluir na 

evolução dele mesmo. Chegar a um mínimo comum para o atendimento daquela criança. Se 

tratar diferente, já não é inclusão. [...]” (Participante VL). Aqui retomamos o destaque de 

Sassaki (1997) "separado não é igual”, onde a postura da professora é inclusiva. 

As dificuldades elencadas a seguir referem-se à prática da docência da Educação 

Inclusiva, detalhando como os professores conduzem o processo ensino-aprendizagem. 

Do total das respostas recebidas, 11 afirmaram ter dificuldades na prática da docência 

com alunos inclusos, 1 resposta mencionou a dependência da comorbidade, 1 explicou o 

procedimento pedagógico com atividades de ano anterior e 1 resposta nega as dificuldades, 

pela formação, mas acrescenta dificuldades de falta de estagiária. Enfim, todos afirmaram 

possuir dificuldades na prática da docência com alunos inclusos. 

As dificuldades são de várias ordens: falta de estagiárias, não dar atenção, fazer os 

alunos com deficiência aprenderem, dar conta de todos, falta de formação do professor, ciúmes 

dos demais alunos quando o professor assessora o aluno com deficiência, falta de apoio da 

gestão da escola, problemas de indisciplina, despreparo do professor, dificuldades de lidar com 
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o aluno incluso,  como dar atenção para os outros, não colocar em prática o que foi planejado 

e o questionamento de “como incluir sem exclusão”? 

A seguir, detalhamento das respostas que justificam de modo menos usual, quanto às 

dificuldades enfrentadas. 

Uma resposta apontou sobre comorbidade: “[...] depende da comorbidade. Como vou 

elaborar procedimentos pedagógicos para que ele não seja excluído e sim incluído sem 

exclusão? [...]” (Participante VL). 

Outra resposta faz um relato dos procedimentos pedagógicos que realiza para a aluna 

com deficiência aprender. “[...] tento fazer atividades. Ela está alfabética. Pego atividades do 

1ºano, de recortes. O livro ela faz comigo e a correção na lousa, no caderno fazem sozinhos. 

Acabo deixando copiar o cabeçalho e dou uma lição, mas no nível da aluna [...]” (Participante 

M). 

Uma resposta negou ter dificuldades na prática da docência, pois tem formação em 

Psicologia, entretanto acaba acrescentando a dificuldade com a falta de estagiária e a não 

colocação em prática do que foi planejado. “[...] na prática da docência não tenho dificuldades. 

Por ser psicóloga também consigo unir as duas áreas, pois uno os dois trabalhos. A única 

dificuldade é que se faz todo o planejamento e por conta do material humano (a falta da 

estagiária) não conseguimos colocar em prática. [...]” (Participante VV). 

Anteriormente foram mencionados estudos realizados por Abe e Araújo 2010 (p. 284) 

alertando para que o professor deve detectar as capacidades e limitações dos alunos e também 

dos alunos inclusos, e configurar o espaço subjetivo em que a aprendizagem pode se constituir. 

As respostas revelam as preocupações que ocorrem entre os participantes da pesquisa 

na tentativa de encontrar o caminho e reconhecer as capacidades funcionais de todos os alunos 

e adequá-las para que não ocorram empecilhos no processo ensino-aprendizagem, o que fica 
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bem explícito com os alunos deficientes e a “angústia” dessa busca. E como proceder diante 

das condições materiais, emocionais e de suporte que possuem para assim procederem? 

Apontou-se anteriormente uma justificativa sobre a Educação Inclusiva elencada em 

documento lançado pela UNESCO no ano de 2001com versão brasileira em 2003 realizada por 

Barros (2009, p. 32) referindo-se à justificativa econômica: escola para todos são mais baratas 

que a manutenção de escolas especializadas. Ora, se já existe economia na colocação de alunos 

com deficiência nas escolas regulares, como deixar faltar material especializado, pessoas que 

possam auxiliar na condução das necessidades de vida escolar (AVE) e na realização das 

diversas tarefas que esses alunos devem realizar, assim como atendimento especializado no 

contra turno através das salas de apoio e acompanhamento à inclusão (SAAI). Com a 

“economia da economia” fica evidente a exclusão na inclusão!? 

Em pesquisa bibliográfica de S. Stainback e W. Stainback (2008, p. 82), os autores 

apontam que os professores utilizam um repertório limitado de abordagens de ensino e também 

como reflexo do sistema educacional, que separava a educação regular da educação especial, 

com a crença de que os alunos com deficiência aprendem de maneira tão diferente dos demais. 

Os autores já citados aqui anteriormente acrescentam que, felizmente, a suposição da 

existência de duas metodologias ou Psicologia de aprendizagem está começando a desmoronar. 

Sugerem um ambiente dinâmico, com apoio mútuo e trabalho compartilhado com estratégias 

para a garantia do sucesso na aprendizagem de todos. 

Acrescentamos uma resposta, que menciona o apoio da coordenação, mesmo que de 

outra escola da mesma rede de ensino, como fator importante para a prática da docência e como 

fator emocional para os professores. “[...] Sempre tem uma dificuldade. Precisamos de apoio 

da coordenação. Lá na outra escola tenho uma ótima coordenadora. Ela está sempre junto, 

orientando. Aqui comigo não é o caso de não ser, por causa do meu horário fica difícil de ter 

contato com a coordenação, mas não deixa de ter. Com o apoio da direção fica mais fácil a 
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inclusão [...]” (Participante MV). 

Outro questionamento dentro da mesma categoria: Educação Inclusiva, Docência e 

Dificuldades realizado aos participantes. A quem/que você atribui as dificuldades 

experimentadas nas questões sobre as dificuldades na prática da educação inclusiva e na prática 

da docência com alunos de inclusão? 

Analisando essa questão, a resposta eleita refere-se à diminuição de alunos por classe, 

que tem como norma estabelecida 35 alunos. Foi mencionado em outro momento da entrevista 

outra prefeitura municipal, que adota como regra a diminuição de alunos nas classes inclusivas, 

sendo, portanto uma sugestão já encontrada para amparar o trabalho pedagógico dos 

professores. 

Outro item elencado refere-se à falta de estagiários para auxiliar os alunos com 

deficiência. Essa reivindicação é bastante polêmica, e deveria ser um aspecto para ser discutido 

e analisado por toda a equipe escolar, como também pelos órgãos de apoio da inclusão, uma 

vez que “Separado não é igual” (Sassaki, 1997, p. 123) e o processo ensino aprendizagem deve 

ter eficiência e equidade para todos os alunos. 

A resposta a seguir ilustra o referido acima, “[...]quantidade de alunos em sala, falta de 

estagiário, a orientação é trabalhar de forma diferenciada, mas quando vêm as avaliações 

externas (Prova São Paulo, Prova Brasil, Ana - Avaliação da Alfabetização Nacional) são 

iguais. Na Rede Municipal tem um ledor e um escriba nas avaliações. Outra dificuldade é a 

adaptação curricular, que ninguém sabe fazer, não tem modelo pronto. É pouco, deveria ter um 

suporte maior. Concordo com a educação inclusiva, mas faltam investimentos e suporte. Recebi 

o aluno sem nenhum preparo e aí fui atrás do estudo. Tem um diferencial na carreira, é a 

mudança de letra para evolução funcional [...]” (Participante C). 

A resposta da participante C aborda as avaliações externas, momento de “certa tensão” 

nas escolas, entretanto já foi testemunha presente, há um tempo atrás, em que a gestão escolar 
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orientava os alunos com deficiência não virem para a escola nos dias das avaliações externas, 

para “não atrapalharem a média alcançada pelos alunos e assim não prejudicarem a pontuação 

da escola”. A quem querem enganar? Esconder? Camuflar? Para que e por quê? 

Um desabafo do professor, “[...] a quem faz a lei e não esteve na sala de aula para ver 

como é.[...]”(Parte da resposta do Participante A). 

Outro auxílio externo solicitado refere-se à equipe multidisciplinar dentro da escola: 

“[...]a quantidade de alunos e a escola precisaria uma equipe multidisciplinar na área da saúde 

como fonoaudióloga, psicopedagoga, etc. [...]” (Participante V depois da retomada da 

entrevista). A resposta foi revisada, mas não mudou a intenção da “patologização” e 

“medicalização” dos alunos citados por (Mazzotti, 2008, p. 20). 

O autor citado anteriormente avalia, que os professores tendem a atribuir o fracasso 

escolar a condições sócio psicológicas do aluno e de sua família, onde o aluno “não aprende 

porque tem alguma doença” 

A representação social sobre a “culpa” é quase que totalmente atribuída ao outro. “[...] 

Ao Sistema. Ele fala que devemos trabalhar a inclusão, mas não dá subsídios para isso. A 

inclusão torna-se a exclusão. [...]”(Participante MS). Fato já apontado por (Mazzotti, 2008, p. 

20) onde o professor exime-se de responsabilidade sobre o fracasso, além de desenvolver 

baixas expectativas com os alunos com dificuldades, agindo de modo diferente, gerando 

diminuição de autoestima e esses alunos assumem a responsabilidade de seu fracasso. 

O grande desafio proposto pelo autor, cabe exatamente aqui: assim é preciso transpor 

as “constatações” “a culpa do outro” “a falta de diagnóstico” para o “de compreender como e 

porque essas percepções, atribuições, atitudes e expectativas são construídas e mantidas”. 

Uma resposta aponta a importância do fazer e mudar e ousar no procedimento 

pedagógico, uma vez que cada aluno tem seu ritmo e modo diferenciado de aprendizagem:“[...] 

as experiências dos 32 anos de trabalho até podemos ousar um pouco. A dificuldade está nos 
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procedimentos pedagógicos. Na inexperiência com o novo é difícil[...]” (Participante VL). 

Apontamos a observação de Silva (2016, p. 197) comparando os alunos da inclusão 

como hóspedes, que provocam nos professores a solicitação de novos cursos, 

encaminhamentos e laudos aos especialistas, para identificar o aluno-hóspede, a fim de 

frequentar e beneficiar-se da “classe comum”, tentando buscar assim uma pretensa e perigos 

de anormalidade.  

Para Mantoan (2006), o processo de inclusão implica uma mudança de orientação na 

perspectiva educacional não só para os alunos com deficiência, mas para todos os alunos, uma 

vez que somos todos diferentes e aprendemos de modo e em ritmos diferentes. 

Encerrando a categoria sobre docência e dificuldades da educação inclusiva, temos o 

questionamento sobre o que diferencia a prática de sua docência em relação aos alunos com 

inclusão dos regulares? As respostas eleitas apontam para: dar mais atenção para os alunos 

inclusos, fazer adaptações, ir mais devagar com a matéria, elogiar os acertos, ter um “olhar 

mais profundo”, estar mais presente e perto dos alunos com deficiência. 

Ressalta-se que as respostas mais escolhidas se referem à postura do professor. “[...]A 

minha preocupação é a mesma. Adequação das atividades para eles. A única coisa é que para 

os alunos sem deficiência eu sigo o planejamento. Para os dois de inclusão vou mais devagar 

[...]” (Participante V na retomada da entrevista as duas últimas colocações foram retiradas). 

 Uma resposta aborda sobre tentativas para acerto. “[...]Muitas vezes na tentativa de 

acerto e erro, pois o que dá para um aluno não dá para outro. Vou também atrás da literatura 

[...]” (Participante C). 

Uma resposta denuncia não tratar ninguém de modo diferente. “ [...] Eu trato todos 

iguais [...]” (Participante VL). Resposta que questionamos: como? 

A prática da docência foi elencada na utilização de jogos, brincadeiras. “[...] Adaptar, 

adequar as situações, elogiar para melhorar, utilizo jogos e brincadeiras[...]”(Participante MB). 
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A ajuda da estagiária foi escolhida por três professores, sendo dois como ajuda e um 

professor que delega para ela ficar com os alunos de inclusão. Aproveita a oportunidade e 

aprofunda uma crítica para como a Educação Inclusiva está sendo realizada. “[...] Na atitude 

mesmo nada. Porque até o que foi colocado, a escola não tem condições objetivas de atender 

de maneira eficiente a inclusão. Eu termino delegando para a estagiária a abordagem tendo que 

tratar os trinta e cinco alunos que dificultam a individualização[...]” (Participante J). 

Diante do exposto, duas respostas apontam uma prática diferenciada. “[...]Costumo 

colocar o aluno de inclusão junto com outro colega para que participe no mesmo contexto. 

Aqui os colegas não reclamam. Tem professores que colocam o aluno no fundo da sala e ele 

fica esquecido lá [...]” (Participante AL). Essa prática pedagógica vem ao encontro à teoria 

sóciointeracionista abordada anteriormente. Para Espósito (1989, p. 52-54), o trabalho com 

classes heterogêneas, tendo a interação social como eixo, e a organização que cabe na maioria 

das vezes ao professor, com atividades coletivas, duplas e individuais e vários outros encontros, 

o saber construído socialmente será socialmente distribuído. 

Outra inovação pedagógica realçada refere-se à docência compartilhada: “[...] Você tem 

que preparar atividades para eles. O ideal é leitura e escrita e atividades do conteúdo que 

possam alcançar. Com a ajuda de colegas do módulo é mais fácil. Docência compartilhada [...]” 

(Participante LV).  

A nomenclatura utilizada e a inovação pedagógica trazem as mudanças, pois na Escola 

Tradicional somente o professor ficava em classe e somente ele ensinava. Hoje, a proposta da 

Escola Nova é de que todos aprendam e todos ensinem, além de toda tecnologia nas pontas dos 

dedos dos alunos. Um alerta para que a docência compartilhada não fique somente delegada 

para o outro e não dividida, no preparo, acompanhamento e avaliação da atuação na prática 

pedagógica dos professores. 
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Uma das escolas escolhidas para a pesquisa utiliza um projeto baseado na Escola da 

Ponte, de Portugal, projeto idealizado por José Pacheco. Os alunos do ciclo ficam em um salão, 

em grupos de quatro alunos e com três professores para mediação da aprendizagem, assim uma 

docência compartilhada, que faz parte de um projeto e não delegada para o módulo ou 

estagiários. Uma participante da pesquisa apontou na sua resposta essa prática de acordo com 

o projeto da escola. “[...] Na realidade dentro do nosso projeto é a forma como você lida com 

eles. Tem que dar atenção no momento em que eles estão lá. A rotina é normal [...]” 

(Participante VV). 

Assim, finaliza-se aqui a categoria Educação Inclusiva no subitem Docência e 

Dificuldades como destaque para: carências, falhas, equívocos, e também se observam 

inovações e muita busca para a realização bem-sucedida da inclusão. 

  

C2 - Coordenação e Políticas Públicas     

Nas entrevistas realizadas com os professores um tema importante abordado refere-se  

à gestão da escola e como ocorrem, ou não, os trabalhos para a inclusão de alunos, assim como 

a capacitação dos professores, a importante elaboração do Projeto Pedagógico e outras 

possíveis assistências que possuem, ou não, os alunos com deficiência. 

Os questionamentos realizados são previstos conforme já apresentado no presente 

trabalho citando as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que 

determina, que é no Projeto Pedagógico que a escola propõe e deve assumir o papel de propiciar 

ações que favoreçam interações sociais, práticas heterogêneas e inclusivas. 

Menciona-se aqui um importante alerta nas referidas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica   -  o fato de não ser o aluno que deve se adaptar à 

escola, e sim a escola que consciente de sua função, deve se colocar à disposição do aluno, 

tornando-se um espaço inclusivo. 
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Analisamos a seguir se as recomendações previstas na legislação ocorrem ou não, e se 

estão produzindo ambiente inclusivo favorável para os alunos com deficiência nas escolas 

pesquisadas da Rede Municipal de São Paulo. 

Ao serem questionados sobre “se na escola onde trabalham existe algum trabalho 

voltado para a inclusão de alunos, ou eles são simplesmente matriculados por força da lei?”, 

das 14 respostas analisadas, 8 responderam não existir algum trabalho voltado para a inclusão 

dos alunos, 4 responderam existir, 1 sim, mas só no início do ano e 1 a professora entrou depois 

do início do ano letivo e não soube responder. 

Dois professores da mesma unidade escolar tiveram respostas favoráveis, promovendo 

assim a escola como diferenciada na questão realizada, a saber: “[...] A equipe se preocupa em 

procurar formas diferentes para esses alunos nas reuniões de JEIF estudamos a literatura como 

suporte. Esse ano o foco foi avaliação e inclusão. O CEFAI vem para tratar casos de alunos. 

[...]” (Participante C) e a outra resposta de professor da mesma escola: “[...] Existe um trabalho 

da equipe e os professores em estudar cada caso e trocar metas, relação com a família, trabalho 

alternativo com faculdades[...]” (Participante L). 

Duas respostas referem-se à inclusão existir por força da lei, anexamos uma das 

respostas: “[...] Por força da lei. Para o ano que vem a professora R vai trabalhar aqui com o 

SAAI, pois nós não temos esse ano. Não temos AVE (auxiliar de vida escolar) e a estagiária 

tem que se dividir em três classes. [...]” (Participante M). 

A negação de trabalhos voltados para a inclusão foi apontada em 6  respostas: 

“[...]São matriculados. Quanto aos mais necessitados são acompanhados na sala pela 

AVE. Esse ano nessa escola não faço JEIF, não sei. Na outra estudamos textos sobre violência. 

Trabalho voltado para a inclusão não existe em nenhuma das duas. [...]” (Participante MV). 

“[...] Não existe. Só avisam que esse é inclusão. Não tem estudo de caso [...]” 

(Participante A). 
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O encaminhamento dos alunos com deficiência é realizado pelo Sistema EOL e os 

professores alegam, que ao escolherem a classe, ficam sabendo depois se existe ou não alunos 

de inclusão e que muitas vezes não tem nenhum estudo ou preparo para essa tarefa. “[...] Tem 

o Sistema EOL que encaminha os alunos da inclusão. No salão quando chega o aluno aí a gente 

vê, não existe preparação antes. Tem que dar e fazer o melhor possível. Tem acesso ao laudo, 

os relatórios... e às vezes não vem com nada. Tem que se virar sozinho.[...]” (Participante VV).        

As respostas demonstram que o Parecer CNE/CEB nº17 de 03 de julho de 2001, no item 

referente ao âmbito técnico-científico, aborda a formação dos professores para o ensino na 

diversidade, bem como a importância do desenvolvimento de trabalho em equipe como 

essenciais para a efetivação da inclusão, recomendações que não estão sendo contempladas de 

forma satisfatória de acordo com as respostas dadas pelos participantes. 

Os autores S. Stainback e W. Stainback (2008, p. 129) ressaltam que o ensino inclusivo 

não pode ocorrer espontânea ou prontamente, pois algumas mudanças terão de vir com o 

tempo, já que muitos níveis do sistema administrativo estão envolvidos: estrutura central de 

educação, a organização de cada escola e a didática da sala de aula. Acrescentam que a 

importância do papel do gestor em suas várias instâncias “ A responsabilidade de todos os que 

defendem as mudanças para todos os alunos” (Stainback, S. & Stainback, W., 2008, p. 130). 

A análise da próxima questão poderá assim esclarecer melhor as colocações dos 

entrevistados: A coordenação da sua escola atua de modo a dar capacitação diferenciada aos 

professores que possuem alunos inclusos? 

As respostas positivas foram 9 e as negativas 5, ou seja, dos 14 entrevistados, mais da 

metade afirmam receber apoio do coordenador pedagógico, sendo que uma resposta, já 

destacada, refere-se ao coordenador pedagógico de outra unidade escola, mas da própria rede 

de ensino. 
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Um exemplo de resposta positiva da coordenação pedagógica da escola: “[...] Ajuda 

bastante, dando apoio, na JEIF temos trabalhado com fichas de acompanhamento, cadernos de 

alunos inclusos que são guardados [...]” (Participante VL). 

Outra citação positiva: “[...] Sim, adaptações curriculares em conjunto entre 

fundamental I e II. A maior dificuldade é Fundamental II [...]” (Participante C). 

Destaca-se mais uma resposta positiva, por citar um trabalho compartilhado com os pais 

dos alunos inclusos.“[...] Acompanhamento dos casos, explica o laudo, leitura de algumas 

síndromes. Na quarta-feira tem reunião com os pais dos alunos com problemas [...]” 

(Participante LV). 

Das respostas negativas destaca-se: “[...] Não, aqui não. Já tive quando tem professor 

de SAAI na JEIF, quando vem o CEFAI.[...]” A mesma resposta do participante, na retomada: 

“[...] Sim, buscam melhorias através do apoio do CEFAI.[...]” (Participante ML). A resposta 

foi retomada, mas continua a negativa com relação ao apoio da coordenação, uma vez que na 

retomada da resposta, só refere-se à busca de apoio externo através do CEFAI e não de trabalho 

pedagógico regular da gestão da escola. 

O Decreto nº 54.453 de 10 de outubro de 2013, fixa as atribuições dos profissionais de 

Educação que integram as equipes escolares das Unidades Educacionais da Rede Municipal de 

Ensino no artigo 11 que se refere às atribuições dos Coordenadores Pedagógicos.  

Do referido decreto ressalta-se os itens a seguir: no Item IV cabe ao Coordenador 

Pedagógico assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam a 

inclusão dos educandos, em especial dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  No item XVII - participar dos diferentes 

momentos de avaliação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, promovendo estudos de caso em conjunto com os professores 

e estabelecendo critérios para o encaminhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem.  
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No item XVIII - orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, 

cuidadores e outros profissionais no desenvolvimento das atividades curriculares. 

Diante do exposto, as ações dos Coordenadores Pedagógicos, assim como dos 

Professores e da Direção da Escola devem ser revistas, para a inclusão adequada dos alunos 

com deficiência, no que tange às competências de cada um, decretadas por lei. 

A seguir, os professores entrevistados opinaram sobre sua participação na elaboração 

do Projeto Político Pedagógico de sua escola e “quais ações são elencadas sobre a inclusão” ? 

Iniciou-se essa análise retomando os já citados autores Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2006), quanto ao Projeto Político Pedagógico, documento que deve orientar todos os membros 

da Unidade Escolar, desde os participantes e funcionários do Conselho de Escola até os 

funcionários do Setor de Técnico Administrativo.  

As respostas, quase uma unanimidade, pois das 14 entrevistas, 13 afirmaram ter 

participado da elaboração do Projeto Pedagógico e somente um participante não o fez, pois 

entrou na escola depois do início do ano.   De acordo com o Decreto nº 54.453 de 10 de outubro 

de 2013, no artigo 6º item I, cabe ao diretor da escola: coordenar a elaboração do projeto 

político-pedagógico, acompanhar e avaliar a sua execução em conjunto com a comunidade 

educativa e o Conselho de Escola/CEI/CIEJA, observadas as diretrizes da política educacional 

da Secretaria Municipal de Educação. Entretanto, as respostas dos participantes abordam a 

ausência dos funcionários da merenda por serem terceirizados: “[...] Todos participam do PPP 

(professores, gestores, inspetores). Não estava o pessoal da merenda, pois é terceirizada. 

Formamos grupos heterogêneos e discutimos com trabalhar com alunos de inclusão. Cada 

professor explica as dificuldades para trabalhar com determinado aluno. Tem um caderno de 

registro do desenvolvimento e de JEIF sobre o que foi discutido. [...]” (Participante C). 

Acredita-se que esse fator deva ser revisto, uma vez que os funcionários da merenda 

possuem importante participação no processo educacional relativo à alimentação e o consumo 
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de alimentos para evitar o desperdício, assim como sua importância para os alunos com 

deficiência, no caso da Síndrome Prader-Willi. Em conformidade com depoimento da 

professora M, conjuntamente com a coordenação, propuseram uma estratégia para a regulação 

de merenda para a referida aluna, uma vez que a síndrome não permite a saciedade, logo a 

participação da equipe da merenda foi fundamental nesta escola, como também deve ser nas 

demais, pelos argumentos elencados e outros que podem ocorrer, não só para os alunos com 

deficiência, mas todos os alunos da Rede Pública Municipal. 

Quanto à inclusão estar entre os temas elencados no Projeto Político Pedagógico, 4 

respostas afirmam que o tema inclusão aparece elencado na pauta do referido projeto, 3  alegam 

que o tema é elencado, mas aparece bem pouco, 6  negam a existência do tema e um participante 

que chegou depois do início do ano e não participou, portanto não pôde responder.  

A legislação, apontada no Decreto nº 54.453 de 10 de outubro de 2013, Art. 6º, são 

atribuições do Diretor de Escola no item I – coordenar a elaboração do projeto político-

pedagógico, acompanhar e avaliar a sua execução em conjunto com a comunidade educativa e 

o Conselho de Escola/CEI/CIEJA, observadas as diretrizes da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação, no  item VI – prover as condições necessárias para o 

atendimento aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Assim, temos uma resposta que contempla a educação inclusiva e 

traz a participação da mãe para auxiliar na compreensão do aluno “[...] No PPP participam os 

gestores e professores. Os funcionários não participam. De um tempo para cá estamos falando 

de inclusão, pois o número de alunos aumentou. Questionamos: Como podemos ajudar 

determinados alunos. Dou o exemplo do Gabriel, que é autista. A mãe veio e nos orientou como 

lidar com ele[...]” (Participante VL). 

Com relação à participação da comunidade na elaboração das ações da escola, o mesmo 

Decreto, determina no item XII, que é atribuição do diretor: coordenar a gestão da unidade 
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educacional, promovendo a efetiva participação da comunidade educativa na tomada de 

decisões, com vistas à melhoria da aprendizagem dos alunos e das condições necessárias para 

o trabalho do professor. 

Uma resposta que propõe e faz a reivindicação da participação da comunidade [...] Do 

PPP são os professores e gestores somente que participam. No próximo ano vão trazer os pais 

e mães. A gente faz o discurso de incluir os funcionários. Sobre inclusão aparece pouco [...] 

(Participante J). 

As observações apontam para a importância de todos os funcionários e comunidade 

participarem das propostas das futuras ações da Unidade Escolar e a importância de elencar a 

Educação Inclusiva como um dos itens a serem discutidos e decidido por todos e não ser como 

uma das respostas sobre a atuação da gestão sobre os alunos com deficiência “[...] An 

passant...[...]” (Participante J). 

“Além da escola, quais outras assistências possuem os alunos com deficiência na sua 

escola”? Foi a questão realizada, que obteve o retorno a seguir. 

Diante do questionamento sobre quais outras assistências possuem os alunos com 

inclusão na escola, vários itens foram elencados, com a quantidade de indicações, a saber: 

APAE=10, CAPS=7, SAAI=5, AACD=4, CEFAI e UNIFESP =3, AVE e UBS =2 e 

CRAS, CA, CEU, ONG, Fundação Dorina Nowill e Instituição Beneficente Nosso Lar  cada 

uma com 1 indicação. 

As assistências elencadas pelos participantes estiveram quase em equidade, entre 

públicas e particulares, mas a APAE foi a mais apontada como auxilio para alunos inclusos“ 

[...] Tem assistência da APAE e da AACD [...]” (Participante MB) e (Participante ML). 

“[...]CEFAI, quando é chamado, SAAI, mas é em outra escola aqui perto, convênio com a 

APAE e convênio com a AACD [...]” (Participante C). 

Aponta-se na presente pesquisa que instituições como a APAE, fundada em 1961 por 
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Jô Clemente, formou-se graças a iniciativa privada e, como constatamos até a presente data 

,tem cumprido sua missão. 

Já no âmbito Municipal, temos o CEFAI regulamentado no Decreto nº 57.379 de 13 de 

outubro de 2016, que Institui no Âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a Política 

Paulistana de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. 

Do mesmo Decreto, no artigo 8, item, 6º: Competirá ao PAEE realizar trabalho de 

orientação de formação continuada e de acompanhamento pedagógico para as unidades 

educacionais, ficando responsável pela organização do AEE, por meio de trabalho itinerante e 

mediante atuação conjunta com os profissionais da DRE e da unidade educacional. 

O PAEE, professor de atendimento educacional especializado, que compõe o quadro 

do CEFAI, de acordo com os participantes da pesquisa, vêm à escola, quando solicitado. “[...] 

O CEFAI veio uma vez para conversar na nossa reunião de JEIF. Veio para tratar outros casos. 

Falta mais deles. Eles justificam que têm muitas escolas para atender. [...]” (Participante V na 

e na retomada da entrevista alterou para: O CEFAI veio uma vez para conversar na nossa 

reunião de JEIF. Já em outa questão, a resposta da mesma participante V “[...] Nada. A APAE 

só veio para uma aluna. O CEFAI veio uma vez para conversar na nossa reunião de JEIF”.  

Diante do exposto, os órgãos de assistência à Educação Inclusiva, em especial da 

própria rede a que pertencem devem rever sua atuação para contemplar o que prescreve sua 

atuação de acordo com a própria legislação vigente. 

Encerra-se assim, a categoria Coordenação e Políticas Púbicas, revelando alguns 

entraves na atuação dos funcionários da rede, algumas carências dos professores e 

consequentemente para os alunos e famílias de uma Política Pública mais eficaz e eficiente, 

que priorize menos diversidade de nomenclaturas, quantidade de decretos e torne-se mais 

presente no apoio e desenvolvimento em busca de uma real educação inclusiva.  
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C3 - Trabalhos bem-sucedidos- Sugestões – Palavra Aberta e o Encontro do participante 

com a pesquisa 

Na última categoria a ser analisada teremos o participante revelando, ou não, seu 

conhecimento sobre casos bem-sucedidos de inclusão, sugestões sobre o tema proposto, assim 

como espaço para se pronunciar sobre algo mais que não tenha sido abordado, e finalizando o 

encontro consigo mesmo diante da pesquisa. 

Com relação ao conhecimento de trabalhos bem-sucedidos de inclusão, as respostas 

positivas foram 6, 7 foram negativas e 1 positiva, mas referente a Escola Especial. 

Duas respostas referem-se à APAE, uma lamentação sobre o término e uma saudosista 

dos tempos vividos na instituição. A seguir: “[...] Não, gostaria muito de ver, pois se desse 

certo, acabou a APAE, alfabetização...Do jeito que está hoje não. Faço o melhor que posso para 

não ficarem desamparados, mas não sei como fazer [...]” (Participante C). A resposta lamenta 

o término da APAE, tem desejo de ver trabalhos bem-sucedidos e faz o melhor para que não 

fiquem desamparados. 

“[...] Conheço. Meu grupo de APAE tem vida norma, estudam, namoram, são eleitores 

e independentes. O fato de terem sido da APAE (grupo antigo), antes da inclusão, cada 

professor lá proporcionou essa independência. Tem os alunos, que não tem condições de 

alfabetização, tinham prática da vida diária [...]” (Participante (C ). A entrevistada atuou como 

professora comissionada na APAE, até o término das escolas especiais e declarou “Que é o que 

ama” atuar com alunos com deficiência: Síndrome de Down. 

Tanto as lamentações, como o saudosismo precisam ser revistos. Estamos na era da 

inclusão. Podemos avaliar o quanto é frustrante para os participantes identificarem as 

dificuldades de cada aluno e muitas vezes, não poder supri-las. 

As respostas apontam, conforme Carvalho (2006), que muitos ativistas da Educação 

Inclusiva em suas narrativas contêm sugestões que se contrapõem e um dos exemplos citados 
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pela autora é a educação especial com suas diferentes ofertas de atendimento educacional 

especializado. A mesma autora reafirma que, embora a divergência de ideias seja desejável, 

servindo como propulsão para a construção de novos conhecimentos, ainda infelizmente, não 

conseguimos o desejável consenso no que tange aos procedimentos que produzem a 

transformação de nossas escolas para a aprendizagem de pessoas com deficiência (Carvalho, 

2006). 

Outro exemplo citado, também se refere a uma escola especial bilíngue “[...] Sim, no 

Helen Keller, filho de professora, ele é surdo cego e terminou o Fundamental [...]” (Participante 

LV). 

Frustrações, decepções, incertezas, enfim muitos descaminhos, mas não podemos ser 

pessimistas: “[...] Não. Nem eu nunca consegui fazer. A gente não consegue [...]” (Participante 

A). 

Tratando-se de seres humanos e educação, tudo pode acontecer! 

Um apontamento muito importante refere-se à próxima questão, onde foi arguido sobre 

sugestões, para que a prática da Educação Inclusiva fosse eficiente/eficaz. 

Todos os 14 participantes, tiveram sugestões para uma prática mais eficiente/eficaz. 

No decorrer da pesquisa apontou-se a inclusão como uma provocação, cuja intenção é 

melhorar a qualidade do ensino escolar, atingindo todos os alunos que fracassam em suas salas 

de aula (Mantoan, 2006, p. 20). 

Todos os participantes revelaram o interesse de melhorar a qualidade do ensino escolar, 

e provocaram ideias, sugestões para reflexão. 

De acordo com Carvalho (2006, p.129), os professores têm solicitado orientações 

práticas, verdadeiras receitas de como fazer, valorizando, bem menos do que seria desejável, o 

embasamento teórico. O binômio teoria x prática também já foi citado anteriormente na 

dissertação de Mestrado de Kitahara (1991) e a reflexão de práxis de Paulo Freire, a saber: 
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“práxis significa que, ao mesmo tempo, o sujeito age/reflete e ao refletir age, ou se desejarmos, 

o sujeito da teoria vai para a prática e da sua prática chega à nova teoria, sendo assim, teoria e 

prática se fazem juntas, perpetuam-se nas práxis” (Fortuna, 2015, p. 64). 

As sugestões enumeradas pelos participantes não podem ser confundidas como um 

receituário, mas podem futuramente ser motivo de estudo e idealização na prática para um 

processo ensino-aprendizagem inclusivo para todos. 

A resposta a seguir demonstra estar sedenta de melhorias: “[...] Mais apoio, mais 

material, mais reflexão, mais capacitação! [...]” (Participante MB). 

Três respostas sugerem a necessidade de equipe multidisciplinar nas escolas: “[...] Junto 

com as escolas deveria ter posto médico com profissionais psicopedagogos, psiquiatras e 

terapeutas ocupacionais [...]” (Participante VL). A sugestão sobre uma equipe multidisciplinar 

nas escolas pode ser interpretada como apoio da medicalização e acredita-se que mesmo com 

toda essa equipe, se as atividades pedagógicas proporcionadas para os alunos com deficiência 

não estiverem respeitando suas necessidades e características de aprendizagem, não teremos 

inclusão bem-sucedida. 

A solicitação de mais estagiárias foi sugerida: “[...] Estagiárias, capacitação para 

professores, coordenadores e gestores, uma pessoa que pudesse ficar auxiliando, ficando junto 

do aluno incluso e atendendo de modo mais individual caminhando junto cem por cento [...]” 

(Participante VV) e “[...] Que o CEFAI mandasse mais estagiárias capacitadas para a inclusão 

[...]” (Participante A). 

A educação inclusiva não pode ser delegada para as estagiárias somente. Assim como 

o conteúdo não pode ser diferente, mas sim, adaptado. Delegar a função do educador para a 

estagiária somente vai na contramão da inclusão, conforme já apontado na pesquisa, onde 

Sassaki (2014), ilustra no paradigma da integração, que o processo é seletivo, pois separa as 

pessoas com deficiência, através de uma triagem diagnóstica para entrar nos sistemas comuns 
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ou permanecer em sistemas separados. Já no paradigma da inclusão, todas as barreiras são 

reduzidas ou eliminadas, para que todas as pessoas com ou sem deficiência possam participar 

plenamente em todos os sistemas sociais comuns.   

A sugestão a seguir  revela uma crítica ao órgão público, mas traz uma contribuição na 

área pedagógica.“[...] Menos alunos por classe, projeto interdisciplinar, tempo para preparar 

atividades, mais assistência do CEFAI, (que não faz nada, só vem fazer exigências, para encher 

o saco da coordenação). Preparo para as estagiárias, pois a faculdade dá mais assessoria que o 

CEFAI [...]” (Participante LV). 

O projeto interdisciplinar traria estudo, reflexão, união dos professores e muitas 

atividades diferenciadas de muita contribuição para todos os alunos do Ensino Fundamental do 

1º ao 9º ano. 

A redução do número de alunos nas classes com inclusão foi apontada por três 

professores, mas já havia sido sugerida anteriormente por profissional que atua em outra rede 

pública de ensino, que procede com essa redução, com o intuito de auxiliar alunos e professores 

para melhoria no processo ensino-aprendizagem. 

A redução do número de horas de permanência foi apontada: “[...] Período reduzido 

para a inclusão porque eles ficam irritados, agridem [...]” (Participante MS). Alertamos que 

essa redução, se for necessária, só pode ser determinada pela competência médica. Se colocada 

de modo indiscriminado, não seria uma exclusão? Muitas sugestões, mas que só podem e 

devem ocorrer para agregar e não separar. 

A seguir foi aberta a palavra, para que o participante fizesse mais alguma colocação 

sobre o assunto tratado na entrevista. 

A negativa foi dada por 5 participantes com a alegação de terem falado tudo “[...]  Não, 

falei tudo[...]” (Participante V). 

 



175 

 

Das 9 respostas positivas destaca-se: [...] Falei bastante. Muitos culpam o professor pela 

inclusão não ser bem-sucedida. O professor está tão perdido e angustiado quanto o próprio 

aluno que vem para a escola, daí a busca do laudo. O laudo só vai dizer o que ele tem e não 

como você deve trabalhar com ele. O que vai fazer com o laudo, avaliar os alunos diferentes 

dos colegas. Para alguns professores o laudo vira um rótulo [...] (Participante C). 

Anteriormente, abordamos o assunto sobre a rotulagem, como fator estigmatizante, 

pois, como já assinalado rotular é incapacitar. O rótulo pode auxiliar para não termos um 

comportamento inadequado perante a pessoa, mas na maioria das vezes é ele usado e leva à 

discriminação, assim o aluno surdo pode ser chamado de surdinho da classe e todas as 

qualidades ficam “esquecidas”. Conforme mencionado, os professores necessitam ter muitos 

cuidados e respeito a utilizarem o laudo nos diálogos, como nos registros sobre o aluno incluso. 

Outra resposta, abordou o assunto também foco na pesquisa, a conferir: “[...] Foi bom 

lembrar coisas boas. Já vi coisas ruins como o preconceito de professores, coordenadores e 

diretores. A escola deve quebrar preconceito em função da escola [...]” (Participante L). 

Retomando Crochik (2011b, p. 11), o preconceito, não sendo inato, se instala no 

desenvolvimento individual como um produto das relações entre os conflitos psíquicos e a 

estereotipia do pensamento, o que indica que elementos próprios à cultura estão presentes. 

Assim, o autor aponta que, para os professores (e acrescentamos, conforme resposta do 

participante, os gestores), o aluno com deficiência pode representar trabalho, dificuldades para 

seus ensinamentos e logo na primeira impressão os profissionais se deixam orientar por um 

estereótipo. O termo estereótipo também foi anteriormente apontado, por Braghirolli, Pereira 

e Rizzon (1994, p. 35), as características atribuídas aos indivíduos, podem ser compartilhadas 

por uma mesma cultura e que vão se constituir nos estereótipos.  

Como fechamento da resposta do participante segue a citação de Carvalho, (2006 p.46) 

sobre a exclusão fazer parte da “normalidade das sociedades”, mas que não mais desejamos 
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que continue assim, tanto no aspecto físico, espacial, assim como nas formas simbólicas. 

Analisamos a resposta a seguir: “[...] Não é fácil trabalhar com inclusão. Tem que se 

doar muito. Fazer dois, três planejamentos [...]” (Participante ML antes da retomada) e “[...] 

Não é fácil trabalhar com inclusão quando há falta de recursos e equipamentos para nosso apoio 

[...]” (Participante ML depois da retomada da entrevista). Colocamos as duas respostas, pois a 

professora na retomada da entrevista estava nomeada como PAEE em um dos CEFAI da Rede 

Municipal, assim dando seu depoimento como professora e depois como Professora de 

Atendimento Educacional Especializado, em posições diferentes, com visões diferentes, mas 

em ambos, com dificuldades para realização do processo de inclusão. 

Como término da presente questão temos [...]” Não. O que precisa mesmo é mais 

atuação voltada para essa criança que está vindo cada vez mais, e a preparação para esses 

professores para se sentirem mais confortáveis para recebê-los.  Seguimos pedindo e não tenho 

prepotência de ser tudo resolvido pela formação. Um pouco de cultura de fortalecimento para 

este professor. Se você joga a sementinha, vai criando sustentação e ficando forte [...]”. 

(Participante VV). 

A participante nega no início, porém a seguir acrescenta informações que nos leva à 

reflexão sobre a cultura de fortalecimento para o professor, conforme palavras citadas 

literalmente pela participante. 

Chega-se assim, na última questão do questionário de pesquisa, onde o foco foi o 

encontro do entrevistado com a entrevista. Foram muitas emoções reveladas, para alguns 

participantes quase que um processo terapêutico. 

A resposta envolvendo reflexão foi 5 vezes apontada como desabafo 3 vezes, 1 vez 

como esperança no futuro, 1 vez como auxílio para enfrentar coisas novas e 1 resposta 

afirmando sobre liberdade para se expressar. 
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Revelou-se assim, um momento inusitado, pois de repente o entrevistador que solicitava 

um atendimento do participante, passa a ser o fornecedor de um atendimento. Um encontro a 

três: entrevistado, entrevistador e o mergulho interno na educação inclusiva. 

Nenhuma crítica, nem dos participantes mais relutantes em participarem da pesquisa, 

mas somente emoção e elogios até para a elaboração das questões da entrevista “[...] Foi muito 

bom. Revivi 15 anos. Ajuda a enfrentar coisas novas [...]” (Participante L). Acrescentamos que 

a participante ficou emocionada (chorou) ao lembrar os casos atendidos e do aluno com ataques 

de agressão e da atitude dos colegas em aceitá-lo e da atitude dos professores de não saberem 

como lidar com a ansiedade vivida na época. 

Outro encontro do entrevistado com a pesquisa revela: “[...] Bem à vontade, porque 

veio como ajuda. O problema existe e vindo alguém que ouve o que tenho para dizer...    

Procurar melhorar, foi   uma reflexão. ‘Veio da alma’  [...]”  (Participante V).  A professora 

ficou muito emocionada e chorou. 

“[...] Sossegada, não fui pressionada, não fez comentários. Foi bom para falar à vontade, 

e saber que posso ajudar [...]” (Participante M). 

Mencionado anteriormente, Bleger (2003) cita o fato de o entrevistado ter sido indicado 

pela gestão da escola, o quanto pode ter sido custoso para o mesmo vir à entrevista, situação 

que ocorreu na maioria das escolas. Quanto a discrição do entrevistador para com as 

informações que o entrevistado forneceu, o que foi apontado na resposta do participante M 

sobre a postura do entrevistador. Bleger (2003), alerta a respeito dos comentários quanto à 

instituição, são muito pertinentes, o que foram rigorosamente seguidos por parte da 

entrevistadora, que não emitiu nenhum parecer, sobre algo dito pelo entrevistado. 

Na sequência, aponta-se duas respostas que revelaram a tomada de consciência devido 

a entrevista, em que podem agir para modificar e melhorar no processo da inclusão. “[...] 

Reflexiva. Foi bom para cobrar de quem de direito, a gestora. [...]” (Participante A). 
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[...] Bem. Refleti sobre a inclusão. Levantou questões que não percebia como: estar e se sentir 

sozinha [...]. (Participante ML, antes da retomada da entrevista). “[...] Refleti e revi alguns 

conceitos sobre a inclusão. Muitas vezes o professor da sala regular, que no geral tem um 

grande número de educandos, sente-se sem apoio [...]” (Participante ML, após a retomada da 

entrevista e ter assumido como PAEE, ou seja, Professor de Atendimento Educacional 

Especializado no CEFAI). O mesmo entrevistado em funções diferentes, pode avaliar o apoio 

necessário para o professor da Educação Inclusiva. Termina assim, a análise das questões da 

categoria sobre trabalhos bem-sucedidos, sugestões e o encontro do participante com a 

entrevista. 

Poucos casos vivenciados ou presenciados pelos participantes, quanto a trabalhos bem-

sucedidos de inclusão escolar foram apontados. Os casos mencionados foram os divulgados 

pela mídia, o aluno surdo cego, filho de professora que frequentou escola bilíngue para surdos 

e algum sucesso na alfabetização. 

Muitas sugestões foram enumeradas demonstrando o interesse dos participantes em 

aprimorarem o processo de inclusão. A docência compartilhada revela-se um avanço 

metodológico, pois inova a postura do professor da escola tradicional para uma atuação mais 

flexível em que todos ensinam e todos aprendem. 

Na palavra aberta, foi importante a análise sobre o laudo comparado a um rótulo, que 

impregna, não sai, marca para sempre e traz consequências para o portador. Foi novamente 

retomado o tema preconceito, que ainda está muito presente em todos os níveis do processo 

educativo. Encerrando a entrevista tivemos muitas emoções e um momento “terapêutico”, se 

assim pudermos chamar o ocorrido durante a pesquisa realizada. 

 

6.3.2 Os grupos focais 

 

Os dois grupos focais foram planejados para serem realizados com os coordenadores 
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pedagógicos, sendo um com 6 convidados e outro com 8. 

Gatti (2012, p.24) relata que grupos focais indicam que o ambiente organizado para o 

uso de tal técnica deve ser silencioso, que possa assegurar a privacidade e estarem face a face, 

entre outras recomendações. Mas, as ocorrências, não foram bem assim. 

Na reunião com a diretora do DIPED da DREM, foi determinado que os grupos focais 

deveriam ser realizados em dias de reunião com encontro de coordenadores pedagógicos, em 

datas diferentes. Seguimos as propostas e nas duas datas marcadas tivemos vários problemas, 

como: resistências da diretoria para a localização do espaço e realização do grupo, interrupções 

durante as gravações, execução da tarefa somente no final do encontro dos coordenadores 

quando os mesmos já encontravam-se exaustos, insistência para que os mesmos participassem, 

saídas antecipadas de alguns durante as gravações de áudio, não conseguir o número de 

participantes proposto, entre outros desencontros. Enfim, muita paciência e insistência para que 

os grupos focais ocorressem para a presente pesquisa. 

Diante do exposto tivemos os dois grupos com somente 5 participantes em cada um, 

mas com muitas informações e revelações sobre o tema de nosso interesse. 

Os assuntos foram analisados simultaneamente, dos dois grupos, separados por itens e 

identificados pelo numeral 1 para o primeiro grupo realizado e 2 para o segundo grupo, mesmo 

porque foram em datas diferentes, e por letra para os participantes, mesma estratégia realizada 

nas entrevistas. 

A discussão dos resultados está classificada em três categorias: Atuação Profissional, 

Alunos com deficiência e Educação Inclusiva. 

Na categoria: A) Atuação Profissional dos Coordenadores Pedagógicos foram 

elencadas os temas: Gestão Escolar na atuação profissional, Rotina e Educação Inclusiva, 

Projeto Político Pedagógico e o profissional diante do Preconceito. 
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Na categoria B) Alunos com Deficiência foram analisados os casos de inclusão e a 

Capacitação dos Professores de alunos com deficiência. 

Na última categoria C) Educação Inclusiva abordou-se casos de Inclusão bem-

sucedidos e Situações insatisfatórias. 

 

A - Atuação Profissional dos Coordenadores Pedagógicos 

 

A-1) Gestão Escolar e atuação profissional 

A gestão educacional é tarefa complexa envolvendo solicitações dos professores, dos 

pais, dos alunos, da administração da escola, dos órgãos públicos e atualmente a Inclusão. Esse 

foi o disparo para as participações no grupo focal.  

As colocações foram quase, que diretamente para a Inclusão, talvez por saberem o teor 

da pesquisa ou quem sabe, pelas dificuldades que afloram na pele dos coordenadores. 

“[...] A inclusão no caso ainda está nos primeiros passos, a gente recebe os alunos, 

corremos atrás de informações, informações, é... mas penso que ainda tem muita coisa pra se 

trabalhar, para se estudar, porque realmente a formação dos professores e mesmo da equipe 

gestora não tem essa... essa especificidade. Ela é muito precária...então, em muitos momentos 

existem muitas frustrações, porque a gente não tem o respaldo, em primeiro lugar, total eu diria, 

de uma estrutura. A escola não está preparada, praticamente. [...]” (Participante D – Grupo 1). 

“[...] Mas pra mim realmente a política pública tem que pensar, e a gente aceitou a 

inclusão, como eu sempre falo para as professoras. Quando falaram que a gente ia tratar com 

as crianças de inclusão ninguém foi questionar não, mas eu não sou preparada, falar de 

formação é fácil, a gente pode ir fazer a formação, mas não é a formação que nos ampara 

totalmente porque chega lá você vai fazer a formação de um deficiente, parece uma criança 

que a gente nunca ouviu falar, você vai pesquisar, você tem que ser autodidata, pesquisar, pra 
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saber como que é, saber como se trata... então eles têm direitos, nós temos a obrigação de 

atendê-las, mas sozinha, não tem como, não, aí fica um faz de conta, né...[...]” (Participante SC 

- Grupo 2). 

As complementações das respostas apontam problemas estruturais do prédio, das 

dificuldades de materiais como cadeira de rodas, falta de pessoal para atendimento dos alunos 

com deficiência, a necessidade de registros do que estão realizando, parcerias com as famílias, 

entre outros itens que acabam revelando muitas dificuldades e incertezas no processo da 

Inclusão. 

Na presente pesquisa foi apontada a obra de Santana (2005),  parte da citação referente 

aos gestores: “Docentes e diretores parecem crer que a educação inclusiva é uma proposta 

viável, mas que, para ser efetivada, necessita de profundas transformações na política e no 

sistema de ensino vigente.”(p. 233). Justamente foi assim relatado nas diversas interlocuções 

dos dois grupos pesquisados, quanto a atuação profissional dos mesmos, lembrando que o foco 

ficou em torno da inclusão nas diversas instâncias. 

 

A-2) Rotina e Educação Inclusiva 

A Rotina dos coordenadores pedagógicos, com o processo de inclusão sofreu 

mudanças. Essa questão foi debatida e destacamos as colocações: “[...] A nossa rotina na escola 

e a  minha de coordenador mudou muito no sentido de nós corrermos atrás para pesquisar para 

conhecer para ter um conhecimento maior para lidar com os problemas... através de 

vídeos  algumas síndromes, por exemplo, como a síndrome de Tourette era uma coisa 

desconhecida, nesses estudos a gente acabou descobrindo. Você acaba vendo as dificuldades, 

que aquelas pessoas  enfrentaram, então você procura informação, discutir, fazer  adaptações, 

e como foi falado pela colega a questão familiar, então nós precisamos chamar bastante a 

família, para saber como lidar e fazer com que eles tenham uma aceitação maior, pois muitas 
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vezes isso não ocorre. Fazemos isso na formação na JEIF, para que os professores possam 

compartilhar uns com os outros, o que muitas vezes um professor tem um conhecimento maior 

e aí eles vão também compartilhando a maneira de lidar com os outros, que muitas vezes ainda 

não estão capacitados. [...]” (Participante P- Grupo 1). 

Outra participação: “[...] De acompanhar o horário da entrada, intervalo e saída, da 

angústia mesmo, de nem sempre poder colaborar ou contribuir com efetividade e planos e 

outras atividades adaptadas. A rotina a gente até tem planejamento, tem as formações 

pedagógicas no início do ano, tem os debates, na nossa JEIF, tem dois grupos lá de estudo de 

caso, a rotina até que é planejada, só que pra executá-la, vai sim, depender da demanda de cada 

dia e de cada semana, de cada mês, mas especialmente de cada dia e as vezes até cada hora. 

Então, afeta a rotina, afeta, mas eu tenho planejamento, seja aquela parte mais rígida, que é a 

entrada, saída, almoço, horário para os diferentes ambientes, quadra, sala de leitura, 

informática, e existe sim um plano, aliás um planejamento, que vai se modificando, é de todos? 

Ainda não é de todos, mas existe esse movimento de tentar aprender de fazer e colaborar, mas 

a rotina tem sido afetada, sim...[...]”(Participante AI-Grupo 2). 

Através da pequena amostra das duas colocações, mas na discussão dos grupos focais 

foi unânime, que a rotina foi alterada. Durante a sessão, a palavra foi retomada, 

complementando, como que um insight sobre a solidariedade. “[...] A tua fala me implica uma 

coisa, que realmente tem um aspecto bacana, a ‘solidariedade’, isso dentro da universalização 

da escola pública, tira essa parte das dificuldades e tudo, essa parte da solidariedade eu acho 

uma parte bem importante, é uma minoria que tem um estranhamento, faz aquela questão da 

provocação ou do bullying mesmo das crianças ou até de membro da comunidade, mas a grande 

maioria tem um vínculo de solidariedade, ah, não posso deixar sozinho enquanto não chega a 

AVE, então eu pego a lancheira, é uma coisa que está sendo aprendizado pra todo mundo, 

inclusive para os próprios alunos, professores e para toda comunidade educativa, inclusive 
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gestores. Eles estão inseridos, tem que atender, mas não sabe nem o nome das crianças com 

deficiência da escola, ah, mas tem que fazer, mas nem sabe, passa pela criança, vendo comer, 

mas passa de costas, tem algumas situações que é de aprendizagem, mas por outro lado tem 

uma grande maioria que tá se sensibilizando, se incomodando, mas entre os alunos eu acho, 

pelo menos o que eu tenho acompanhado na unidade há quase três anos, é um ‘cuidado’, assim, 

bem bacana.[...]” (Participante AI-Grupo 2). 

A rotina modificada dos gestores participantes da pesquisa  diante da a inclusão no dia 

-a -dia tem proporcionado dificuldades, divergências e sacrifícios, o proposto na Lei Nº 16.271, 

de 17 de setembro de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de São Paulo, no Art. 

2º as diretrizes do PME: nos itens II - universalização do atendimento escolar e no item III - 

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação. 

Acredita-se que esse caminho de pequenos passos do dia-a-dia das escolas está 

promovendo uma aproximação, pois a inclusão não se faz com a lei, mas na convivência 

solidária, com respeito entre os seus pares. 

 

A-3) O Projeto Político Pedagógico e os gestores 

O projeto político pedagógico abordado anteriormente com destaque dos autores 

Libâneo, Oliveira & Toschi (2006, p. 357), definem o Projeto Político Pedagógico, documento 

que deve orientar todos os membros da Unidade Escolar, desde os participantes e funcionários 

do Conselho de Escola até os funcionários do Setor de Técnico-Administrativo. 

O referido documento denominado pelos autores citados como Projeto Pedagógico -

Curricular, mas que na Rede Municipal de Ensino denominam como Projeto Político 

Pedagógico, representa uma forma de construção da autonomia da escola, mas a formulação 

coletiva, na maior parte dos casos, de acordo com os autores citados, é bastante precária. Em 
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boa parte das escolas, predomina o modelo burocrático de gestão, decisões centralizadas, falta 

de espírito de equipe, docentes ocupados apenas com suas atividades de aula, relações entre 

professores e alunos ainda formais e regidas por regras disciplinares (Libâneo, Oliveira e 

Toschi, 2006). 

Na sequência, as reflexões dos participantes, e entre eles, destaque para: “[...] Na 

realidade, o projeto, eu penso que sempre é gestado um ano antes, porque no decorrer do ano 

você vai ouvindo em todos os momentos, reunião de pais, reunião do conselho, reunião 

pedagógica, nas formações. Que nem agora, tem um monte de coisa que a gente vai refletir no 

final do ano para a organização da unidade. Então, quando você faz o fechamento, você já tem 

aqueles projetos que deram certo, para você propor, na verdade no início do ano a gente 

redimensiona. [...]” (Participante MR – Grupo 1). 

Houve um direcionamento da pesquisadora: Então vocês mencionaram a comunidade, 

os professores...equipe técnica e nesse momento, como P falou, que é bastante dinâmico, com 

assembleia dos estudantes, mas tem espaço para a inclusão? 

Os cinco participantes responderam afirmativamente e a complementação a seguir: 

“[...]O tempo todo (todos responderam) porque não tem como observar e não levar em conta 

todas as possibilidades que a escola tem de atender as necessidades de todos os alunos. Na 

verdade, quando a gente pensa no aluno, a gente tem que pensar em todos, independentemente, 

se ele tem uma necessidade, é um deficiente, ou não. Se ele é um deficiente, e que tipo de 

deficiência ele tem, a escola tem que se debruçar para tentar atender da melhor maneira 

possível. E aí, mobiliza não só a equipe gestora ou só docência, na verdade mobiliza todos, que 

se mobilizam na história, porque de alguma forma participam e educam da mesma maneira 

aquela criança que tem uma atenção um pouco mais diretiva, diferenciada por causa da 

dificuldade que ela tem [...]” (Participante D- Grupo 1). 
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As reflexões do grupo 2 discordam com as até aqui apresentadas. A seguir: “[...] O PPP, 

de todos (risos) deveria ter o envolvimento e a participação de todos, mas infelizmente, a 

maioria das vezes não tem [...]” (Participante AI- Grupo 2).  “[...] Acho que ainda continua 

sendo, em gaveta [...]” (Participante AL - Grupo2) e “[...]Parcialmente. Acho que pra ser uma 

coisa sucinta, se não, vamos entrar na especificidade de cada um (vozes do grupo: não, não, 

não). Tem a participação de quem? Deveria ter de todos, acho que isso é comum, entre todas 

nós aqui, (vozes do grupo: concordamos) entre nós e a rede...Agora, se ele ainda é um 

documento que fica lá no armário, também é pessoal e tem escola que ele é feito, em fevereiro 

se pega, faz bonitinho, depois é devolvido, ele tá lá no armário, ninguém nunca mais nem viu, 

e tem escola que não tem esse movimento, como ele foi construído, porque assim, quando ele 

é construído, com a mão de todos, aí ele funciona, quando ele é construído, com a mão só da 

CP, coitada, então ele é só dela...[...]” (Participante SC- Grupo 2). 

Apresenta-se a seguir uma crítica à Rede Municipal de ensino por meio da colocação 

“[...] Mas, eu acredito que muitos dos problemas que nós enfrentamos no decorrer do ano é por 

causa disso e aí na minha opinião, tem duas questões aí, primeiro, o próprio sistema como tá 

montado, a Prefeitura ela tá atrasada anos luzes em relação ao Estado na questão do coletivo, 

porque todos bateram o pé,  e o professor tem que fazer no coletivo e acabou. Agora aqui, 

dependendo da jornada o professor faz o coletivo e as vezes ele até quer, mas não pode, não 

pera aí, o que que é isso? Esse é o primeiro problema, que a gente não consegue garantir o 

coletivo. E o segundo, tem as pessoas que não querem participar (vozes do grupo: exato), 

porque tem que se comprometer, e inclusive da própria direção, muitas vezes...[...]” 

(Participante AL- Grupo 2). 

A discussão sobre o Projeto Político Pedagógico teve assim muita participação de todos, 

foi acalorada e fica aqui o registro, que muito deve ser revisto na legislação, na gestão das 
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escolas e também entre os professores, para que a elaboração e o seguimento do projeto sejam 

uma diretriz para a promoção de uma educação de qualidade para todos. 

 

A-4) O profissional diante do preconceito 

O tema preconceito é polêmico e trouxe algumas revelações sobre pais em reunião 

pedagógica que comentam: “Olha, não dá, não tem condição, esse menino só bate, não quero 

mais, não tem jeito de colocar em oura sala, para que ele está na escola?” A coordenadora 

pedagógica explica que teve que fazer todo um discurso, e questiona...E se fosse seu filho? 

(Referindo-se a um aluno com deficiência intelectual). 

Abordamos anteriormente que Crochík (2011b, p. 11) demonstra o preconceito não ser 

inato, mas um produto das relações entre conflitos psíquicos e a estereotipia do pensamento e 

o estereótipo. Acrescenta ainda que, desde cedo, as crianças são ensinadas e aprendem que 

devem obedecer aos pais e as outras autoridades. E aprendem também, que a não obediência 

pode ter consequências, como o medo da perda do amor dos pais, e a defesa contra essa 

violência é agir, de acordo com os modelos propostos (Crochik, 2011a, p. 34). Sendo o 

professor figura de autoridade, a sua postura é um fator importante para nossa reflexão, uma 

vez que os alunos tomam o mestre como modelo e procuram segui-lo. 

A seguir, temos um superior hierárquico ao professor realizando observações dos 

professores e quais reações demonstram diante dos alunos com deficiência. 

Quanto aos coordenadores temos: “[...]Pra mim é falta de conhecimento, é ignorância, 

quando você demonstra preconceito. Infelizmente, nós seres humanos, muitas vezes nos 

debatemos com situações de preconceito, muitas vezes, até nós nos pegamos em situações de 

preconceito, mas eu estou com preconceito, daí você tem que parar e refletir. Tem pessoas que 

não querem trabalhar isso, porque são pessoas que param ali - eu penso assim sou radical e não 

vou mudar [...]” (Participante M-Grupo 1). A mesma participante acrescentou sobre a postura 



187 

 

de professoras: “[...], tem umas que adotam o aluno de inclusão e acham que tem que 

acompanhar a vida toda, que só ela que sabe lidar, e aí vai lá a discussão e conseguiram, tem a 

do segundo que pegou a do terceiro, e elas conseguiram, umas três lá, conseguiram, e eu fui 

falar, até que ponto isso é bom, é válido? Não porque eu conheço, mas se o aluno não gosta de 

ti, então vai ter que te aturar (risos) isso pode acontecer, né...[...]” (Participante M-Grupo 1). 

Apontamos anteriormente a pesquisa de Machado & Albuquerque (2012) que relata que 

alguns professores tem o esquecimento da postura da formação e passam a ter uma visão 

estereotipada da relação cotidiana com os alunos, pois compensam com “um trato maternal”, 

onde a figura materna assume o fazer pedagógico. A resposta anterior envolveu essa situação 

e foi exemplificada na questão sobre o preconceito. Podemos estar diante de um mecanismo de 

defesa para encobrir o preconceito? 

No grupo 2 foi relatado um caso de aluno surdo-cego, da escola bilíngue, que foi 

realizado um trabalho pela coordenadora junto da professora para aceitação do aluno, porém o 

aluno morreu num incêndio na favela onde morava. Acrescentamos trechos do pronunciamento 

da coordenadora pedagógica sobre a professora e sobre a família do aluno com deficiência. 

“[...] No certo sentido eu falei a história desse menino, como a gente procedeu, a gente 

conversou muito com a professora, tentou criar condições estruturais, pra ela poder olhar pra 

essa criança, na JEIF, fazíamos leitura etc., sobre as questões, mas especificamente com ela, a 

gente teve muita conversa, mas eu acho, uma questão importante a gente se colocar no lugar 

da professora, tentar entender o que ela tá sentido, a gente se colocar no lugar do outro, ajuda 

talvez a entender o outro. A gente pega e já crucifica, não, porque se for por esse caminho, a 

gente não avança. Eu acho que isso ajudou a iluminar bastante a situação na conversa com ela, 

e tentar buscar caminhos, pra ajudar a entender esse movimento e ela aprender a olhar pra 

ele.[...]” (Participante ML - Grupo 2) e acrescentando ainda a sua fala: ”[...] eu acho que a 

mesma coisa vai, no caso de nos colocarmos no lugar dos pais, imagine que você está grávida, 
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esperando o seu filho, e quando o seu filho nasce, ah, o seu filho é surdo, ou o seu filho é cego, 

ou o seu tem síndrome de Down,  como a gente se sente, nem todas as pessoas aceitam mesmo, 

e isso é uma realidade, por mais que a gente queira, que a gente pense, tem pessoas, que uma 

vida inteira não vão aceitar, mas é possível que você vá trabalhando e ela vá conseguindo 

enxergar as possibilidades, porque as vezes não aceita porque não conhece, porque não 

consegue imaginar. Num belo dia, alguém chega, seu filho é surdo e cego, gente, como assim, 

não ouve e também não enxerga, não vai ter nada pra vida desse meu filho, por que, como é 

que vai ser uma pessoa que não escuta nada e não enxerga, acabou, que vida que vai ter essa 

criança. Para maioria das pessoas, falam assim, ah, eu não tenho o que fazer, né...[...]” 

(Participante ML- Grupo 2). 

A questão familiar relatada pela coordenadora pedagógica foi pesquisada e divulgada 

por Amiralian (1986, pp. 38-97) o momento da notícia, a reação inicial da família, o luto e a 

tristeza, além dos vários mecanismos de defesa que podem ser ou não acionados pelos pais e 

familiares. A busca da escola e possível troca, quando negam o filho deficiente e a escola 

aponta caminhos para tratamentos, entre outros assuntos elencados pela autora acima. 

Outro estudo já apontado por Araóz, pesquisadora e mãe de filha surdo-cega e os relatos 

sobre o momento da notícia, a busca de atendimento especializado, o estudo desenvolvido e a 

luta para que a saúde seja um bem de todos e para que a inclusão escolar atenda a todos (Araóz, 

2009, p. 16). 

Diante do exposto sobre possível ajuda da gestão da escola para tentar reverter o 

preconceito, finaliza-se assim esta categoria. 

 

B - Alunos com Deficiência 

 

B-1) Análise dos casos de inclusão entre a gestão e os professores 
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O grupo 1 teve interrupção da gravação, pois foi chamado para participar da reunião 

que estava ocorrendo, uma vez que o Sr. Diretor da DREM apresentaria seu pronunciamento. 

 O grupo retornou após o término da apresentação, e a participação direcionou-se para 

casos de inclusão avaliados no Conselho de Classe “[...] Quando a gente vai fazer uma 

comissão de classe, não “ele é cinco", se é de inclusão é cinco, não a gente não tá avaliando, 

nota cinco, tem professores que “de inclusão é cinco”.  Calma aí, ele fez, ele sabe, porque que 

não é um oito, não é um quatro. Nesse semestre ele estava preguiçoso, rebelde, não fez, porque 

você vai dar cinco?  A coordenação mostra os caminhos [...]” (Participante E – Grupo 1). 

Destacou-se o pronunciamento “[...] E uma coisa que é importante, é o apoio de todos, 

que nem a gente viu agora na apresentação, (fazendo referência ao encontro que os 

coordenadores estavam participando no dia da entrevista). Numa escola em que eu estava 

tinha um número muito grande de alunos com deficiências, principalmente intelectual. Então, 

conseguimos com o apoio de todos abrir o “SAAI”, na região não tinha nenhuma entidade 

perto. Durante um ano, dentro do conselho, das reuniões pedagógicas, pensando o espaço junto 

com a equipe de escola, verificar quem são esses alunos, mostrar para os professores que muitos 

nem sabiam, “ah, mais aquele é?” então quais as dificuldades, as necessidades no outro ano 

poder ter o “SAAI” [...]” (Participante M- Grupo 1). 

No grupo 2, análise dos casos de inclusão ocorrem: “[...] Em reunião de pais, reunião 

pedagógica, conselho de classe, reunião de professores, no Conselho de Escola que tem a 

participação dos professores, pais, funcionários e alunos. Cada escola tem uma dinâmica, mas 

em reunião da gestão, com a coordenação pedagógica, assistente de direção e o diretor 

discutimos os problemas de alunos inclusos. E também a gente discute além da escola na 

formação da DREM, do CEFAI, do NAAPA ou reuniões como fóruns de saúde, de educação, 

os próprios equipamentos ao nosso redor. É bem difícil ainda, a nossa interlocução, mas ela 

acontece. [...]” (Participante AL- Grupo 2). 
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Os pronunciamentos acima transcritos sobre a análise dos casos de inclusão entre a 

gestão e os professores discordam de duas afirmações de professores que foram selecionadas, 

escolhidas e citadas por Custódio & Kitahara (2017, p. 91) em que os professores mencionam 

sobre casos de inclusão, que só são discutidos se os professores procurarem as autoridades da 

escola e em outra declaração afirmando que o aluno incluso é deixado e o professor que deve 

se ‘virar’. A seguir temos uma retomada suscita do procedimento dos coordenadores 

pedagógicos diante dos casos de inclusão. 

         Os participantes dos grupos focais 1 e 2 afirmam abordar o tema em situações diversas 

para capacitação, análise e posicionamento dos professores e de toda a equipe gestora. 

Apontam a busca de parcerias para a abertura de espaços de apoio para os alunos com 

deficiência e a reflexão de Representações Socais relacionadas à avaliação escolar dos referidos 

alunos, além de atendimento diverso em situações da vivência escolar, que os alunos com 

deficiência necessitar. O ideal e a realidade dos alunos em geral se mesclam, mas a realidade 

aponta para a interlocução ser difícil, mas acontecer. Uma rede só é tecida com muitos fios e 

muitos pontos. 

 

B-2)  Capacitação dos professores de alunos com deficiência pelos gestores escolares 

Uma das competências profissionais dos gestores escolares, mais especificamente os 

coordenadores pedagógicos refere-se à capacitação dos professores. Em especial, no presente 

trabalho, a capacitação para o atendimento dos alunos com deficiência. 

Com o acesso nas classes regulares, dos alunos com deficiência, uma clientela muito 

diversificada está frequentando a escola, o que transformou muito, os vários aspectos da rotina 

de todo pessoal das unidades escolares. Assim, desenvolver a competência profissional entre 

os professores e alunos, de acordo com Libâneo, Oliveira & Toschi (2006, pp. 396-402), requer 

da gestão muitas habilidades, entre elas destacamos aprender a tomar decisões sobre problemas 
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e dilemas da organização escolar, uma vez que de acordo com os depoimentos, problemas 

aparecem todos os dias, o tempo todo “[...] Na minha escola a supervisora trouxe a informação 

de um grupo de estudos na USP, que era pra eu ir. Eu fui, é um grupo de formadores que abriu 

para o estado, para o particular, para o município, dois anos de estudo. O critério de participação 

-  o professor que tivesse o aluno com deficiência, deveria acompanhá-lo por dois anos. Apesar 

das dificuldades da atribuição de aulas, tudo isso foi resolvido. Foram três professoras, que 

estão nesse grupo de estudo da USP, desde o ano passado, esse ano finaliza, e nós abrimos 

espaço para elas apresentarem o trabalho para os professores, abrimos espaço também para as 

estagiárias do CEFAI. [...]” (Participante M- Grupo 1). 

O relato traz o depoimento da resolução de muitos problemas que foram resolvidos, em 

favor da capacitação dos professores, que serão reprodutores dos conhecimentos adquiridos e 

transmitidos para os colegas, com o objetivo de promover uma inclusão de melhor qualidade. 

A capacitação traz inovações, quando propõe formas de arquivamento de informações 

“[...] As professoras foram percebendo, não adiantava virarem as costas, porque os alunos iam 

continuar lá, e que eu ia continuar cobrando, fazendo a formação, dando a  devolutiva, fazendo 

com que a auto- estima da professora fosse melhorando. Você é capaz, a gente vai junto. Temos 

um ‘portfólio’ de todas as crianças, com todas as atividades, tem também um ‘CD’ de cada 

criança, todo mês elas trazem relatando fizemos isso, o avanço foi este. Sabem que estou com 

vocês, são capazes, o aluno não é seu, o aluno é da escola, todo mundo tem que estar envolvido. 

Acho que a minha escola avançou nesse sentido, tem os seus perrengues como todo lugar, tem 

as negligências, sim, tem os cafés filosóficos, não, eu vou comprar o bolo, ela quer discutir 

(risos de todos do grupo) [...]” (Participante AI- Grupo 2). 

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2006, p. 398), mudar mentalidades, saber 

como introduzir inovações, no caso acima: portfólio, arquivamento em CD, instituem novas 

práticas pedagógicas e novas Representações Sociais que as pessoas têm sobre o 
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funcionamento da escola. Ressaltando que o objetivo da coordenadora pedagógica é a 

capacitação do professor diante do aluno com deficiência. Procedendo com o arquivamento de 

práticas bem-sucedidas de aprendizagem, assim temos avanços pedagógicos na educação 

inclusiva! 

 

C – Educação Inclusiva 

 

C-1)- Casos bem-sucedidos 

O tema para a participação do grupo 1: casos bem-sucedidos só teve 3 pronunciamentos 

dentre os 5 participantes. Destacamos relato a seguir: “[...]  Eu tenho um que já saiu da escola, 

autista moderado, não era leve, quando ele chegou na escola ele era bastante comprometido, 

ele se auto flagelava, ele se arrastava no chão, enfim, eu não o conheci quando ele chegou, só 

que ele estava, por dois anos já seguidos na mesma série. Sendo que a professora achava que 

ele tinha que ficar mais um ano. Eu questionei, não, espera um pouco, tem que analisar isso, 

vamos ver o que ele ganhou, como é que ele evoluiu. A professora conseguiu fazê-lo ficar na 

sala por mais tempo e começou a alfabetizá-lo, e que não era justo, ele por mais um ano 

permanecer na mesma série, sendo que as crianças que chegavam eram bem mais novas e ele 

estava bem mais velho, vamos deixar acompanhar, de preferência com um grupo com mais 

relacionamento afetivo. Ele chegou ao nono ano alfabetizado. O que ele mais gostava era o 

futebol, então todas as atividades tinham um fundo do esporte para ele poder se interessar. A 

grafia dele era bastante comprometida, mas no computador, ele voava, nós sempre províamos 

para ele usar o teclado e se inteirar melhor. Ele foi para o Ensino Médio, mas infelizmente ele 

não conseguiu ficar meio ano porque a dinâmica da escola era outra. A mãe queria voltar ele 

para nossa, pra vocês terem uma ideia. Ela ficou muito assustada, com o pouco caso, pois ele 

engasgava muito e lá ninguém auxiliava como nós fazíamos. Nós até entramos em contato com 
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a direção da escola, mas a mãe desistiu e hoje ela voltou para a cidade dela...[...]” (Participante 

D- Grupo 1). 

Muitos pontos merecem destaque nesse processo de aprendizagem e inclusão bem-

sucedido e estão de acordo com Ramos (2016). 

A coordenadora pedagógica fez uma avaliação atendendo a etapa do desenvolvimento 

do aluno, ou seja, qual foi o progresso que teve desde que entrou na escola. Processo esse, que 

deveria ser feito com todos os alunos. O currículo foi desenvolvido de acordo com o interesse 

do aluno, no caso o futebol, o que proporcionou a atenção e a concentração.  A tecnologia atual, 

com o computador foi utilizada a favor do aluno, pois sua grafia era comprometida o que 

também ajudou no processo de alfabetização.  

A promoção para outro ano/série, foi realizada também em vista da idade social do 

aluno, o que beneficia o fato de convivência com os pares, evitando assim o infantilismo do 

aluno com deficiência. 

No grupo 2, no momento dos dois últimos temas, alguns coordenadores já haviam se 

retirado, devido à quantidade de horas de permanência na DREM, uma vez que a reunião deles 

durou a manhã toda e agora no início da tarde, alguns necessitaram se ausentar. 

Um caso bem-sucedido: “[...] Tem um bem-sucedido que está dentro dessa linha de 

aprendizagem, síndrome de Barret Willian (o nome mencionado está incorreto: pode tratar-se 

da Síndrome Prader-Willi que produz a não saciedade ou a Síndrome Guillain-Barré chegou 

em 2015, síndrome que dependendo do indivíduo pode ter ou não um comprometimento 

territorial maior ou menor, mas o comum a todos eles é não ter a questão da saciedade, 

alterações repentinas de humor. Essa criança chegava, as vezes alterada, arremessava objetos, 

palavreado de baixo calão, ofensivo pra todo mundo, alguns objetos tanto de funcionários como 

de colegas ele pegava, tinha algumas histórias que a gente ficava na dúvida. 
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A família dele tinha uma resistência muito grande, da mãe, que era um tanto, eu não sei 

dizer, em termos de vínculo afetivo, a gente não presenciava nenhuma cena assim, mas quando 

a gente fez uma reunião com outras mães, ela não proferiu palavra nenhuma, mas ela saiu dali 

tocada, então tudo que a gente foi pedindo de atualizar prontuário, tinha lá as orientações de 

medicamentos de mais de quatro anos, estava tudo precisando providenciar, e a permanência 

que ele ficou lá na escola, além de todo mundo aprender ele se adaptou à rotina. A solicitação 

que a gente fazia pra essa mãe, ela teve um desgaste, sim, até porque depois de pouco tempo 

ela tinha separado, o pai também eventualmente comparecia a escola, mas não tinha uma 

atuação conjunta do casal que a criança pudesse perceber que os pais estavam atuando juntos 

em prol dele, um fazia um benefício, mas para  atingir o outro usava a própria criança, e assim 

depois que ele estava adaptado, que a mãe melhorou a relação com a escola, ele se transferiu,  

mas ficou um registro bacana, a equipe da escola que aprendeu a lidar como a mudança dessa 

mãe, acho que foi uma experiência positiva. Temos hoje uma criança com a mesma síndrome 

que ainda não temos laudo conclusivo, se sim, ou não, mas não se alfabetizou ainda, tem a 

questão das automotivações, e tem duas mães a biológica, uma mais firme, e a mãe com quem 

ela convive que é uma mãe mais permissiva, então ainda tá sendo um desafio...[...]” 

(Participante AI- Grupo 2). 

O caso tornou-se bem-sucedido para o aluno, na medida da aprendizagem da rotina, 

mas o maior ganho de aprendizagem parece ser o da escola, que procedeu em busca de uma 

inclusão bem-sucedida. 

 

C-2)  Casos ou situações não muito satisfatórios 

No grupo 1, somente uma coordenadora se pronunciou “[...] Um relato que eu diria que 

não foi tão bem-sucedido, na verdade nem tanto por causa da criança, ou da escola em si, na 

verdade seja a falta de crença da família, foi uma menininha, ela saiu no meio do percurso, ela 
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era bastante comprometida, PC , era significativo o avanço dela, não tinha comunicação verbal, 

mas ela tinha gestual, a gente entendia e ela entendia a gente, só que essa mãe achava  que 

como ela não ia escrever, não ia falar, então não adiantava ir na escola, então ela tirou da escola, 

perdemos o contato, não sabemos nem como ela está, hoje[...]” (Participante D- Grupo 1). 

A coordenação pedagógica com o relato da retirada da escola, pela mãe da aluna com 

deficiência deveria ter acionado o Conselho Tutelar responsável por garantir a legislação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina no artigo 55: “Os pais ou 

responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. 

O ECA determina como dever do Estado, no artigo 54, parágrafo VII, §3º: “Compete 

ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar 

aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.” Essa competência, para ser cumprida tem 

o auxílio do Conselho Tutelar, o que não ficou esclarecido na pronúncia da coordenadora 

pedagógica participante. 

No grupo 2, somente uma participação: “[...]Ai, que é um caso tão difícil, um aluno 

autista, bastante difícil, não tão bem sucedido, pois ele era um aluno surdo com autismo, de 

uma família de outros irmãos surdos, de extremíssima vulnerabilidade social. Nas reuniões 

com o CEFAI, foi um custo conseguirmos uma reunião com CAPS, quando nós conseguimos 

com o CRAS, que eles foram a primeira vez, na casa dele, e constataram a situação lamentável 

e tudo o mais, foi um semestre inteiro tentando conseguir melhorar, primeiro a situação da 

família, e tentando melhorar a situação do aluno na sala com a professora. Quando finalmente 

a gente conseguiu que a professora olhasse pra ele, então, algumas coisas foram mudando, ele 

começou a ficar menos agressivo, a partir do momento que ela começou a sentar com ele, então, 

chegou uma estagiária do CEFAI, o que nós fizemos, pusemos a estagiária pra ficar o tempo 

todo na sala dela e para ela olhar pra ele, ter um tempo pra olhar para ele, aí, pensar nele, pensar 

nas atividades com ele, pensando junto, planejando junto etc., e a estagiária ficaria com as 
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atividades que ela deixou para os  outros, para construir primeiro esse vínculo dele com ela, 

que não estava acontecendo. A coisa começou a caminhar, ele foi melhorando, ele foi ficando 

menos agressivo. Aí infelizmente, antes que essa rede de proteção pudesse dar conta dessa 

questão de vulnerabilidade do menino, houve um acidente na favela onde o menino morava e 

ele morreu num incêndio, então foi muito triste pra nós, (fala do grupo: eu vi na reportagem) 

todo mundo deve ter visto, ele era nosso aluno, deu errado porque toda a estrutura envolta que 

deveria estar atendendo o menino, melhorar a situação de vulnerabilidade social na qual ele 

estava, que era fundamental pra ele prosseguir, não aconteceu a tempo..(fala do grupo, mas a 

escola começou), começou, mas não foi em frente [...]” (Participante ML- Grupo 2). 

A resposta envolve órgãos públicos, que não tiveram tempo hábil para atuar na questão 

do aluno, ou quem sabe, negligenciaram os fatos. 

O Estatuto da Criança e do  Adolescente (atualizado,1990), no capítulo VII, no Artigo 

208,  regem-se pelas disposições desta Lei das ações de responsabilidade por ofensa aos direitos 

assegurados à criança e ao adolescente, referentes, ao não-oferecimento ou oferta irregular, no 

item II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,  no item VI 

- de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à 

adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;  e no item 

VII - de acesso às ações e serviços de saúde, todos os itens elencados não chegaram a tempo 

para salvar a vida do aluno com dupla deficiência, autista, surdo, mas principalmente com a 

exclusão econômica e social; além do abandono pelo Poder Público. 

Encerramos a discussão dos resultados do presente estudo, com a fala de um 

participante, que sintetiza nossa postura diante da pesquisa:  

“A inclusão, é uma realidade, não de hoje, de muito tempo, só que hoje está aparecendo, 

porque as crianças ficavam em casa escondidas, e hoje, graças a Deus, isso não acontece mais. 
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É uma realidade como outra qualquer que a escola precisa enfrentar, acolher e atender bem, 

porque eles têm direitos, assim como todos os outros” (Participante AL). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           As Representações Sociais de professores do Ensino Fundamental sobre alunos com 

deficiência e Educação Inclusiva e como estas representações repercutem na prática de sua 

docência, objetivo da presente pesquisa, revela-se com contradições diante dos alunos “com 

laudo” e dos “não laudados”.  O laudo torna-se um saber inquestionável e pode transformar-se 

no identificador do aluno com deficiência, demonstrando que o preconceito sobre o aluno com 

deficiência, acarreta em não acreditar no potencial de cada aluno, refletindo no processo de 

ensino-aprendizagem,  revela também  uma formação docente que requer modificações. 

O aluno com deficiência ameaça a “zona de conforto” dos professores e traz os 

sentimentos de medo, angústia, necessidade de desabafo, opiniões várias de outros 

profissionais, algumas contrárias ao processo inclusivo, causando insegurança e o 

enfrentamento de desafios sobre tantas situações vividas e mencionadas. Expressões e atitudes 

preconceituosas veladas ou explícitas, comuns diante do diferente, do que foge da normalidade, 

necessitam em alguns momentos do apoio dos gestores e vice-versa. Nota-se no texto que não 

passamos impunes aos preconceitos que herdamos da formação familiar, escolar, da mídia, do 

legado histórico que tivemos sobre pessoas com deficiência. Assim, as Representações Sociais 

sobre estes alunos acabam limitando a prática docente e há consequência na aprendizagem do 

discente. 

Diante desse cenário, encontramos professores que ensinam o respeito aos alunos com 

deficiência demonstrando repúdio ao preconceito, assumindo uma postura ética, inclusiva e 

pedagógica, diante da diversidade humana. Assim, os preconceitos enfrentados produzem 

aprendizagem no ambiente escolar, e consequentemente, uma maior estética de cada um de 

nós.        
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A afirmação de um participante da pesquisa sobre a Inclusão ser palavra fácil de falar e 

difícil de definir expressa as dificuldades de enfrentar o desconhecido. Todo ser humano tem 

essa dificuldade, e é esse o sentimento demostrado diante da Educação Inclusiva. 

Os debates e as declarações dos participantes sobre todo o processo inclusivo mostran-

se contraditórios, mas profícuos na busca por melhorias na capacitação profissional, no 

discernimento das diversas patologias e suas especificidades, troca de informações entre seus 

pares, pesquisa de locais de ajuda e apoio pedagógico para seus alunos, assim como práticas 

pedagógicas direcionadas para melhor atendimento dos alunos com deficiência, entre tantas 

outras atividades. 

Os desafios e questões apresentadas, tanto com os alunos regulares, assim como os 

alunos da Educação Inclusiva, revelam-se reflexos do atual mundo tecnológico, configurações 

familiares com novas estruturas, padrões educacionais diversos de gerações anteriores. 

Problemas de ordem administrativa como falta de tempo para o preparo de atividades, 

falta de trabalho interdisciplinar, falta de um horário para alimentação, falta de estagiária, 

prejuízo na saúde dos professores,  solicitação para a diminuição de alunos em classes onde 

ocorre a Educação Inclusiva, falta de um trabalho de mediação entre os professores dos dois 

níveis do Ensino Fundamental, falta de horário para formação do professor, reuniões 

extremamente burocráticas que necessitam chegar ao foco da Educação Inclusiva revelam a 

divergência dos objetivos teóricos das políticas públicas inclusivas em relação à prática docente 

pesquisada. 

A saúde do educador, atualmente objeto de muitas pesquisas, mostrou sinais de risco, 

pois está produzindo afastamentos e readaptações.  Além do dia a dia da sala de aula, o 

professor convive com a desvalorização econômica, moral e social da carreira profissional.  

Quanto ao atendimento dos órgãos públicos competentes da rede de ensino, para o apoio 

da Educação Inclusiva, o CEFAI -  Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, de 



200 

 

acordo com os participantes revela-se ineficiente, por falta de frequências mais constantes nas 

unidades escolares, se apresentando somente quando requisitado. 

 As Políticas Públicas credenciadas nas SAAIs - Salas de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão nos prédios escolares e ou nas redondezas, desenvolvem uma ponte de auxílio para os 

alunos com deficiência no contra turno, mas não existentes em número suficiente para todas as 

unidades escolares. 

Diante do exposto e do presente trabalho sugerimos que as Políticas Públicas, aqui em 

especial a Rede Municipal da cidade de São Paulo, reorientem suas práticas para prover 

planejamento e capacitação pedagógica contínua com mais flexibilidade e agilidade. As 

Instituições criadas e desenvolvidas com o apoio dos pais como no caso, a APAE - Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais, tornaram-se e continuam sendo referência para 

professores, gestores, pais e alunos inclusos. 

As Políticas Intersetoriais envolvendo a Educação, Saúde e o Social, de acordo com os 

participantes, devem se envolver mutuamente, ser revisadas e ampliadas proporcionando 

agilidade, uma vez que o aluno não é só da escola, mas é um cidadão com direitos a serem 

respeitados. 

             Diante de um cenário atualmente não muito promissor, alguns avanços foram 

elencados pelos participantes.  O primeiro avanço refere-se à formação heterogênea das turmas, 

mesmo que ainda haja um breve desejo de homogeneizar, prevaleceu o critério da diversidade.             

A docência compartilhada entre os pares, tanto nas reuniões, nas capacitações, nas pesquisas 

avança em direção ao bem do aluno. 

A presença da estagiária, tanto apontada e solicitada por todos, vem auxiliar, mas deve 

ser analisada, sua colaboração e participação, a fim de não ser uma docente isolada com o aluno 

com deficiência e estarem separados dos demais alunos e do professor titular, para não se tornar 

exclusão na inclusão. 
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A escolha em promover trabalhos escolares em duplas de alunos, formando pares 

diversos, reforça atitudes positivas na aprendizagem escolar, na sensibilidade em compreender, 

respeitar e a crescer com as diferenças e as semelhanças individuais entre os seus pares.   

A utilização do computador para alfabetização de aluno com autismo, declarado por 

uma coordenadora pedagógica, traz a tecnologia em benefício da Educação Inclusiva e deve 

ser disseminado entre as outras Unidades Escolares. 

A participação dos pais de alunos com deficiência nas reuniões esclarecendo acerca do 

melhor manejo com os mesmos auxilia e desenvolve o entendimento e a parceria entre escola 

e família, podendo assim ajudar nas questões pedagógicas. 

O registro de atividades desenvolvidas com a Educação Inclusiva em portfólios, 

cadernos arquivados, textos e histórias contadas, denota a busca por práticas pedagógicas 

eficientes e a importância do arquivo para consultas e orientações. 

O processo avaliativo dos avanços pedagógicos desde o início da escolarização, sendo 

observados e registrados, denotam a evolução da aprendizagem do aluno com deficiência de 

acordo com suas possibilidades. Assim,  um novo olhar e distinta prática avaliativa pedagógica, 

necessária, está orientando a avaliação escolar na Educação Inclusiva. 

A matrícula ou a promoção do aluno com deficiência de acordo com a idade social 

apontada por um gestor participante revela respeito, assim não infantilizando o mesmo diante 

de seus pares, prática que beneficia o aluno com deficiência e deve ser um alerta para ser 

reproduzida nas demais unidades escolares. 

Professores participantes e Coordenadores Pedagógicos, estes que necessitam para 

acesso ao cargo como pré-requisito terem sido professores, apontaram na presente pesquisa 

suas Representações Sociais dos alunos com deficiência do Ensino Fundamental, que não são 

e não estão cristalizadas, mas que se modificam, adaptam-se, reorganizam-se, de acordo com 

cursos, capacitações, vivências e trocas entre outras pessoas e profissionais das diversas áreas 
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do conhecimento humano. 

A formação continuada nos horários coletivos de acordo com os participantes deveria 

voltar-se não só a conteúdos técnicos, mas também a conteúdos atitudinais, emocionais e 

éticos, visto que a complexidade de encarar a deficiência, que não faz parte do cotidiano da 

maioria das pessoas, não é tarefa fácil e nem espontânea. Esse enfrentamento causa incômodo, 

mobiliza questões internas, desdobramentos complexos. Momento vivido pela pesquisadora e 

de muita emoção para todos, diante do questionamento para os participantes sobre a entrevista, 

obtendo unanimidade em ter sido prazeroso, favorável falar, desabafar sobre o tema complexo. 

O novo paradigma da Educação Inclusiva precisa e deve continuar sendo almejado, a 

fim de que se estabeleça cada vez mais e melhor a não segregação de alunos, assim como as 

famílias e a escola necessitam ultrapassar os muros do distanciamento e construir redes de 

proteção para esse novo lugar escolar implicado na diversidade.  

Dificuldades para a realização da pesquisa foram enfrentadas para o aceite pelo Órgão 

Público, exigências descabidas por parte da Diretora do Setor responsável pela Educação 

Inclusiva, acesso às escolas com resistências, necessidade de mobilizar os professores e 

coordenadores para participarem das entrevistas e dos grupos focais. Os entrevistados em 

grande parte foram indicados pela gestão das Unidades Escolares, as gravações dos grupos 

focais foram interrompidas e realizadas após reuniões de quatro horas dos coordenadores com 

seus superiores, causando assim certo desconforto aos participantes. Alguns professores não 

realizaram a retomada das entrevistas, mesmo sendo contatados por telefone e recebendo duas  

vezes o texto para avaliação, para acréscimo ou supressão de algo verbalizado . 

Os problemas elencados para a realização da pesquisa foram disciplina, organização, 

acesso e limitação da liberdade, produzindo assim um paradoxo diante da proposta da 

Educação Inclusiva.  
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Durante a coleta de dados, muitas lamentações, desalentos, críticas entre outros temas 

foram registrados, mas também uma busca muito grande por conhecimento, através de 

capacitação, esclarecimentos das deficiências, novas metodologias e práticas pedagógicas, 

reflexões sobre avaliação e promoção dos alunos. 

Um momento “terapêutico” foi quando o participante teve sua colocação sobre a 

participação na pesquisa, o que aponta para a importância do processo da escuta e da troca de 

informações, experiências, mostrando que a ajuda entre os pares e superiores vencem barreiras. 

          Mediante os resultados obtidos nas entrevistas e nos grupos focais conclui-se que o 

processo de Educação Inclusiva está sendo contemplado pelas escolas da Rede Municipal de 

São Paulo. Entretanto, deve ocorrer reformulações de atendimento para as escolas pelos Órgãos 

Públicos, envolvimento de toda a Equipe Escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, 

continuação e garantia de que todos os profissionais envolvidos com deficiência tenham 

capacitação e treinamentos, parcerias entre várias Instituições e a Rede Municipal, aumento do 

número de SAAIs - Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, envolvimento  e trabalhos 

integrados com as famílias dos alunos com deficiência, reflexões entre professores e demais 

envolvidos sobre atitudes e acolhimento dos alunos com deficiência, entre outros. 

         O estudo aqui registrado possui limitações metodológicas, tem um caráter exploratório, 

mas diante das dificuldades elencadas, pode propiciar importante reflexão. 

O quadro de lições e desafios apresentadas na presente pesquisa de doutorado 

demonstra que os gestores públicos, educadores, funcionários e alunos com deficiência e 

familiares devem ser incluídos num processo de escola promotora de saúde, ou seja, a formação 

de uma comunidade aprendente. 

Novas pesquisas devem ser realizadas para desvendar caminhos ainda não percorridos, 

construir/desconstruir conceitos. Pesquisar o cotidiano escolar pode assim contribuir para o 

entendimento de como os alunos com deficiência no processo de inclusão estão ou não 
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necessitando de novas perspectivas de atuação por parte de todos os envolvidos com a 

escolarização. 

 O atual cenário da Educação Inclusiva deve ser debatido, questionado, fundamentado 

nas determinações internacionais, legislado nas instâncias Federal, Estadual e Municipal, entre 

tantos aspectos e materializado em um espaço democrático, de respeito à diversidade, para que 

o processo ensino-aprendizagem e sociocultural integre a educação de todos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de Pesquisa Representações Sociais de professores do Ensino Fundamental sobre 

alunos com deficiência e a Educação Inclusiva da qual você está sendo convidado a 

participar. 

O objetivo geral deste projeto é caracterizar as Representações Sociais de professores do ensino 

fundamental, ou seja, como os professores caracterizam os alunos com deficiência e como estas 

representações repercutem na prática de sua docência. 

Os procedimentos a serem realizados com os professores serão entrevistas abordando sua 

experiência e práticas profissionais.Com os Coordenadores Pedagógicos serão realizados 

grupos focais em grupo de três a quatro escolas, onde será abordado a atuação profissional 

diante da inclusão. 

Grupo Focal é uma técnica de pesquisa de coleta de dados por meio de interações grupais ao 

se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador 

Desconfortos/Riscos 

Os riscos a que os sujeitos de pesquisa estarão expostos, podemos descrever como risco mínimo 

de: desconforto por expor suas ideias, pelo tempo despendido na pesquisa.  

O pesquisador através de sua observação estará atento para minimizar os eventuais riscos que 

ocorrerem. 

Os benefícios direto ou indireto ao participante da pesquisa 

Com relação aos benefícios ressaltamos a reflexão sobre o assunto que o pesquisado fará, 

quando de sua participação, sugestões de leituras, cursos, que os colegas poderão mencionar 

para melhor capacitação profissional. 

As entrevistas e os grupos focais ocorrerão fora do horário de trabalho, sendo assim, os 

participantes poderão optar em participar ou não do estudo. 

As entrevistas e os grupos focais terão duração de uma a duas horas e os participantes terão 

toda a assistência necessária durante e depois da pesquisa para esclarecimentos que 

necessitarem. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento pelo participante a qualquer momento, 

podendo deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo. 

As entrevistas terão a confiabilidade das informações, uma vez que, não serão divulgados os 

nomes dos entrevistados e as U.E. dos mesmos, assim também ocorrendo com os grupos focais 
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Não haverá despesas e nem compensação financeira para os participantes durante a pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

efetivamente realizados no referido estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 

direito de solicitar indenizações legalmente estabelecidas, que se restringem ao dano causado. 

Os dados e material coletado durante a pesquisa serão utilizados somente para a pesquisa 

indicada neste Termo de Consentimento Livre Esclarecido e não haverá formação de um banco 

de dados, mas os dados sem identificação poderão ser utilizados em pesquisas futuras.  

a) Você autoriza que os dados coletados nesta pesquisa possam ser utilizados em 

pesquisas futuras?  

(  ) sim ou (  )não  

b) No caso de autorizar deseja ser informado da utilização de seus dados? 

(  ) sim ou (  )não “ 

O participante tem garantia de acesso ao pesquisador em qualquer etapa do estudo com a 

pesquisadora: Adil Margarete Visentini Kitahara, telefones (11) 2274-5751 /(11) 99426-

1360.Alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP-UMESP) – Rua do Sacramento, 230 – Ed. Capa sala 303 - Telefone: 

4366-5814 – E-mail: cometica@metodista.br.” 

-Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “pesquisa” Representações Sociais de professores do 

Ensino Fundamental sobre alunos com deficiência e a Educação Inclusiva 

Eu ME INFORMEI com a pesquisadora Adil Margarete Visentini Kitahara, sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade 

e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido, ou no atendimento que recebo nesta instituição.  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante ou representante legal para a participação neste estudo. Sendo que uma via deste 

documento deve ficar com o participante e outra em posse do pesquisador. 

Assinatura do participante 
 

São Paulo,..........de........................de 2016. 

  

Assinatura do responsável pelo estudo São Paulo, .......... de ........................ de 2016. 

 

mailto:cometica@metodista.br
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ANEXO B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

I – Dados Pessoais 

 

Nome: 

Idade: 

Graduação: 

Pós-Graduação: 

Tempo de Docência: 

Tempo de Docência nesta Instituição: 

 

II – Rastreamento de Representações Sociais 

 
1. Como você caracterizaria os alunos para os quais você foi formado (graduação) para 

ensinar? 

2. Como você caracteriza os alunos para os quais ensina atualmente? 

3. O que é educação regular? 

4. O que é educação inclusiva? 

5. Como você caracteriza um aluno com deficiência? Detalhes, exemplos... 

6. Como você define preconceito? 

7. A seu ver, como as classes devem ser formadas: homogêneas ou heterogêneas? 

8. Você teve, em sua graduação (ou pós-graduação, se tiver) formação ou informação sobre 

educação inclusiva? 

9. Você teve, em sua graduação (ou pós-graduação, se tiver) formação ou informação sobre 

alunos com deficiência? 

10. Você tem experiência em lecionar para alunos com inclusão? Explique. 

11. O que você pensou em fazer quando assumiu uma classe com alunos com inclusão? 

12. O que diferencia a prática de sua docência em relação aos alunos com inclusão, dos 

regulares? 

13. Você experimenta dificuldades na prática da educação inclusiva? Quais são elas? 

14. Você experimenta dificuldades na prática da docência com alunos inclusos? Quais são elas? 

15. A quem/que você atribui as dificuldades experimentadas nas questões 13 e 14? 

16. Quais são as dificuldades experimentadas na sua prática com alunos regulares? 

17. A quem/que você atribui a responsabilidade pelas dificuldades experimentadas na pergunta 

16? 

18. Na escola que você trabalha existe algum trabalho voltado para a inclusão de alunos, ou eles 

simplesmente são matriculados por força da lei?  

19. A coordenação da sua escola atua de modo a dar capacitação diferenciada aos professores 

que possuem alunos inclusos? 

20. Você participa da elaboração do Projeto Político Pedagógico de sua escola? Quais ações são 

elencadas sobre a inclusão? 

21. Além da escola, quais outras assistências possuem os alunos com deficiência na sua escola? 

22. Você considera que a prática da educação inclusiva corresponde a sua teoria? Por que? 

                  23. Você conhece trabalhos bem-sucedidos de inclusão  

                  24.  Você teria sugestões para que essa prática (inclusão) fosse eficiente/eficaz? 

          Quais? 

                  25.  Você gostaria de falar algo mais sobre este assunto? 

                  26.  Como você se sente em relação a esta entrevista? 
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ANEXO C - ROTEIRO DO   GRUPO FOCAL COM COORDENADORES DA REDE 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

  

1) - A gestão educacional é tarefa bastante complexa: professores, pais, alunos, administração 

da escola, solicitações dos órgãos superiores e a inclusão......Comente a colocação. 

2) - Com o processo de Inclusão, quais mudanças ocorreram na sua rotina? 

3) - Em que momentos a coordenação discute, analisa os casos de inclusão com os 

professores, com a direção da escola? 

4) - O Projeto Político Pedagógico tem participação de quem? 

5) - Como a Coordenação capacita ou não os professores com alunos inclusos? 

6) - Relate caso de inclusão bem-sucedido em sua escola e qual foi a sua participação. 

7) - Relate algum caso ou situação com aluno incluso que não foi muito satisfatório. 

8) - Como você define o preconceito? Comente alguma situação em que ele estava presente 

na sua escola e como foi seu procedimento? 
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ANEXO D - APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA DA UMESP 
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