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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo investigar as representações sociais de professores da educação infantil sobre a exclusão do aluno autista em situação de inclusão na
rede regular de ensino a partir da realização de três estudos sobre representações sociais:
de professores sobre o “aluno autista”, da escola inclusiva e suas funções e das tarefas
que elucidam as práticas desenvolvidas no ambiente escolar; nos municípios de João
Pessoa/PB, Juiz de Fora/MG, Barra do Piraí/RJ e Piraí/RJ.Para compreender a importância da investigação sobre a noção de exclusão, o estudo aborda a relação de interdependência entre os termos exclusão e inclusão ficando clara a necessidade de aceitação
do outro, principalmente no que tange a inclusão na rede regular de ensino de alunos
considerados diferentes.O cenário escolhido para tal estudo foi o segmento de Educação
Infantil e a proposta de inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista que vem
sendo construída na rede regular de ensino. A abordagem metodológica utilizada para a
confecção de tal estudo tem como base a Abordagem Estrutural da Teoria das Representações sociais, que procura no imaginário social através do discurso dos sujeites elementos que justifiquem as práticas exercidas no contexto escolar, a partir da aplicação de
diferentes instrumentos como: grupo focal, questionários e entrevistas semi-diretivas.
Desta forma foi registrado que não é possível dar conta de práticas específicas no contexto escolar sem formação diferenciada e apoio técnico e, que a presença do suporte
técnico necessário para o atendimento desta clientela foi colocada como uma das principais dificuldades no processo de escolarização de alunos com TEA. O professor da classe regular conta com a participação de um professor especialista reconhecido nos professores de Educação Especial quanto à elaboração e execução de atividades diferenciadas, preparação de material didático com adaptações, interpretação de laudo médico e
acompanhamento do referido aluno. A partir desta constatação podemos inferir que o
professor da rede regular de ensino reconhece a necessidade em construir práticas diferenciadas além de admitir o seu papel em desenvolver estas práticas e que ainda existem
práticas de exclusão no ambiente escolar. Reconhece o papel do professor especialista e
sua importância no desenvolvimento de questões específicas que podem ser perfeitamente desenvolvidas em parceria, constatando suas dificuldades em adequar novas práticas do cotidiano escolar às antigas permeadas pela segregação e exclusão.

PALAVRAS-CHAVE: Exclusão- Inclusão- Representações Sociais – práticas
educativas.
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ABSTRACT

This study aimed to investigate the social representations of early childhood education
teachers on the exclusion of autistic students in situation of the inclusion in the regular
school system from conducting three studies of social representations: teachers on the
"autistic student" inclusive school and its functions and tasks elucidating the practices
developed in the school environment; in João Pessoa / PB, Juiz de Fora / MG, Barra
do Pirai / RJ and Pirai / RJ. To understand the importance of research on the notion of
exclusion, the study addresses the relationship of interdependence between the terms
inclusion and exclusion becoming clear the need for acceptance of the other, especially
with regard of inclusion in the regular school system of considered different students.
The scenario chosen for this study was the Early Childhood Education segment and
the proposed inclusion of students with Autism Spectrum Disorder that has been built
in the regular school system. The methodological approach used for the production of
such study is based on the structural approach of the Theory of Social Representations, which seeks in the social imaginary through the discourse of the subjects evidence to justify the practices carried out in schools, from the application of different
instruments such as : focus groups, questionnaires and semi-directive interviews. Thus
it was announced that it is not possible to account for specific practices in the school
context without differentiated training and technical support and the presence of the
technical support necessary to meet this customer was placed as one of the main difficulties in students with TEA. The teacher of the regular class with the participation of a
recognized expert teacher in special education regarding the development and implementation of different activities, preparation of teaching materials with adaptations, interpretation of medical report and follow-up of that student. From this observation we
can infer that the teacher of the regular school system recognizes the need to build
differentiated practices in addition to admit their role in developing these practices and
that there are still exclusionary practices in the school environment. Recognizes the
role of the specialist teacher and its importance in the development of specific issues
that may be perfectly developed in partnership, noting the difficulties in adapting new
practices of everyday school life to old permeated by segregation and exclusion.

KEYWORDS: Exclusion - Inclusion - Socials Representations - Educational Practices
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INTRODUÇÃO
Ao falarmos de Educação para todos, necessariamente abordamos o conceito de
exclusão e sua relação com a inclusão escolar, devido à interdependência entre os termos, pois a exclusão é evidente no processo de aceitação do outro, principalmente no
que tange a inclusão na rede regular de ensino de alunos considerados diferentes, além
de recorrer ao trabalho do professor e ao papel deste no presente processo.
Durante a história do reconhecimento e atendimento a pessoa com
cia1pode-se registrar que, na Antiguidade a mesma era exterminada, já na era Cristã
passa a ter alma e necessita de cuidados e, por fim, com as descobertas da ciência,os
médicos começam a admitir a existência de uma patologia que precisa ser desvelada e
atendida para que seus direitos como cidadã sejam resguardados e atendidos.
Para o desenvolvimento de serviços e atendimento pedagógico a esta clientela
foi construída a modalidade de atendimento denominada Educação Especial, reconhecendo que as pessoas com deficiência são capazes de aprender, abrindo caminhos para a
utilização de diferentes estratégias envolvendo-as no processo de escolarização. Neste
contexto, percebe-se a capacidade de aprendizagem de muitos alunos, antes considerados “incapazes de aprender”, construindo então o modelo pedagógico, centrado nas possibilidades do sujeito que substitui o modelo médico, centrado na doença, construindo
os primeiros passos para o conceito de Inclusão Educacional.
Neste cenário é que está alicerçado o presente trabalho, chamado por Moscovici
(2012) de pano de fundo de uma investigação social que procura mostrar ao leitor a trajetória da pessoa com deficiência, desde a elaboração de serviços para o atendimento em
Educação Especial até a busca por uma Educação Inclusiva, fazendo uma análise da
relação entre inclusão e exclusão no processo de escolarização do sujeito. Também analisa as práticas vivenciadas na rede regular de ensino pelos professores quanto a inclu-

1

Durante a construção do presente trabalho será utilizado o termo pessoa com deficiência, de acordo com
o texto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30/03/2007, promulgada a partir do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto
de 2009, pela Presidência da República. (BRASIL, 2009). Segundo a Convenção, “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” (BRASIL, 2009).
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são do aluno com o Transtorno do Espectro Autista2(TEA) que transita tanto pela deficiência, quanto pela questão neuropsicológica.
Atualmente, tal tipo de transtorno é considerado uma deficiência, com comprometimentos severos de “comunicação verbal e não verbal usada pra a interação social”,
além de “ausência de reciprocidade social” e “falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento”, de acordo com o artigo 1º da Lei
12.764/2012 - Lei Berenice Piana, que instituiu uma Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012).
Um estudo preliminar a partir do levantamento sobre pesquisas realizadas que
trazem como tema as representações sociais da Educação Inclusiva deu início ao presente trabalho, pois após análise, constatou-se que, segundo os resultados descritos nos
trabalhos, o discurso dos professores sobre a educação inclusiva permanece centrado em
torno das questões afetivas como caridade e amor.
Tal fato é justificado a partir da criação de práticas diferenciadas para o atendimento da pessoa com deficiência na rede regular de ensino, mostrando que ainda não
conseguimos superar o modelo médico centrado na “doença” e que ainda existem questões a serem analisadas que impedem a utilização de um modelo pedagógico, centrado
nas “possibilidades”, no processo de escolarização de pessoas com deficiência.
Neste contexto, associado a minha experiência pessoal, está a justificativa de um
grupo de professores de que “a inclusão ainda está no outro”, pois “não me sinto capaz
de incluir”. Assim, mesmo com a criação de políticas e organização de movimentos que
sustentem a inclusão, esta se revela como um desafio de investigação cuja abordagem
mais eficaz é traduzida pelo estudo das Representações Sociais de professores sobre a
inclusão e exclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista.
A teoria utilizada como base para o referido estudo é a Teoria das Representações Sociais,considerada uma teoria que nos permite compreender a dimensão normativa e os processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um dado grupo,
acerca da realidade social.

2

Outro termo utilizado no trabalho é o Transtorno do Espectro Autista, segundo o texto da Lei 12.764, de
27 de Dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 (BRASIL,
2012).
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De acordo com Guareschi “Se prestarmos atenção ao nosso agir, veremos que é
impossível pensar, falar, e mesmo agir, sem que por detrás, como pressuposto, haja algo
que tem a ver com a cultura, as crenças, os valores: é a isso que designamos de Representações sociais”. (2009, p. 13)
Quanto à escolha do segmento a ser pesquisado, a Educação Infantil foi escolhida por ser o início da vida escolar, de acordo com o oferecimento do atendimento a crianças em creches desde o nascimento até os três anos, além da expansão da obrigatoriedade da Educação Infantil de quatro a cinco anos a todo o cidadão brasileiro.
Desta forma, é na Educação Infantil que acontece a descoberta da deficiência,
por vezes sugerida ou diagnosticada com a ajuda da escola, fazendo com os pais passem
a se conscientizar de tal questão com o apoio ou não da escola, além da mesma começar
a se preparar para oferecer atendimento diferenciado a esse aluno.
O presente estudo teve como objetivo investigar as representações sociais de
professores da educação infantil sobre a exclusão do aluno autista em situação de inclusão na rede regular de ensino.
Tal pesquisa empírica é construída a partir da realização de três estudos, levando
em conta diferentes objetos como as representações sociais de professores sobre o “aluno autista”, sobre a escola e suas funções e, por fim, acerca das tarefas que elucidam as
práticas desenvolvidas no ambiente escolar.
Desta forma, os estudos foram realizados nos municípios de Barra do Piraí e Piraí, no estado do Rio de Janeiro, João Pessoa, no estado da Paraíba e em Juiz de Fora,
no estado de Minas Gerais. A escolha pelos referidos municípios se dá a partir dos seguintes critérios: localização em diferentes regiões do Brasil, pelo desenvolvimento de
ações inclusivas na rede regular de ensino e por se mostrarem disponíveis para a pesquisa.
Diante do objetivo proposto, procurou-se na pesquisa constatar a possibilidade
de encontrar no imaginário social de professores as percepções sobre o aluno autista,
revelando através do desafio verbalizado o medo, o desconhecimento e o despreparo.
Neste sentido, foi relevante identificar no discurso dos professores a função da
escola para os alunos com Transtorno do Espectro Autista visto que, no caso da inclusão
desta clientela, a função da escola foi colocada como estritamente socializadora.
Ao considerarem a função da escola para alunos com Transtorno do Espectro
Autista como socializadora é possível identificar um descompromisso com o desenvolvimento intelectual destes alunos, reafirmando traços de práticas de exclusão ainda pre-
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sentes no contexto escolar, dividindo a função da escola em duas demandas: a formação
para quem aprende e a socialização para aqueles que não são capazes de aprender.
A pesquisa busca também identificar, no discurso dos professores de Educação
Infantil um perfil de professor, considerado especialista, que desenvolva práticas específicas com alunos com Transtorno do Espectro Autista, bem como investigar se estes
professores reconhecem no contexto escolar práticas de inclusão, integração ou exclusão.
Por outro lado, a presente investigação procura levantar questões referentes às
práticas desenvolvidas na rede regular de ensino e a hipótese de que estas ainda estejam
carregadas de atitudes que revelem uma exclusão que transita no processo de inclusão,
tendo como base diferentes objetos, como: as representações sociais que o professor tem
do “aluno autista”, as representações sociais dos professores sobre a escola, as representações sociais que o professor tem do seu papel neste processo. Tal investigação parte
da premissa sustentada no objeto central da pesquisa que sugere as práticas de exclusão
ainda como presentes no contexto escolar.
Temos que registrar que tais questões partem do pressuposto de que não produzimos representações sociais de qualquer fenômeno, somente aqueles que nos incomodam, nos forçam a um posicionamento e nos remetem a partilhar saberes. Para Sá
(1998, p.45), para que o objeto seja considerado objeto de representações sociais deve
apresentar “relevância cultural” ou “espessura social”.
Para que seja possível fazer uma análise dos processos educativos e suas particularidades é necessário estudar a relação entre as pessoas a partir do que chamamos de
“interação social”. Neste sentido, o pensamento social surge como resultado da “interação social” e as ações geradas por esta como os comportamentos e os processos mentais. Segundo o conceito de psicologia social, estabelecemos a hipótese de que os indivíduos recebem e processam as informações, além de constituírem significados através
de uma dita “teorização da realidade” (VALA e MONTEIRO, 2000).
Assim, o ambiente educacional e suas peculiaridades fazem parte da construção
deste trabalho e com ele encontra-se a prática docente e a formação inicial, que por muitas vezes, não consegue abordar a heterogeneidade do alunado, mostrando um modelo
para educar alunos ditos “normais”, encaminhando as necessidades específicas para “os
especialistas no tratamento da doença”.
Neste sentido, é imprescindível que os estudos de representações sociais investiguem as raízes da exclusão segundo o objeto que caracteriza a diferença, pautados em
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conceitos que tomam conta do universo escolar como a diversidade, educação inclusiva
e inclusão educacional. Campos (2003b, p.95) afirma que “a exclusão é o resultado de
um sistema social específico”.
A hipótese levantada no referido trabalho é que existam práticas de exclusão exercidas no ambiente escolar por professores que acreditam trabalhar no contexto da
inclusão educacional. A suspeita é que, por trás do discurso de atender às diferenças dos
alunos,o imaginário social dos professores esteja alicerçado na formação homogênea
que receberam baseada no discurso de que todos aprendem da mesma forma.

A Figura 1 mostra apresenta a estrutura do estudo:

Representações sociais das Práticas
(Praticas regulares, inclusivas ou excludentes)
Representações sociais
de professores sobre as

Representações sociais de
professores sobre o

Representações sociais de
professores sobre a

“práticas inclusivas”

“aluno autista”

“escola inclusiva”

Transtorno do Espectro
Autista

Educação Infantil

Figura 1 – Elementos que compõem a pesquisa

O capítulo I traz um breve histórico sobre a Educação Especial e suas mudanças
significativas desde os conceitos sobre o atendimento inicial da pessoa com deficiência
pautado em comportamentos de segregação, bem como a construção do movimento de
Educação Inclusiva. Mas existem transformações nos cenários internacional e nacional,
que resultam em mudanças de paradigma no que diz respeito ao atendimento, sendo
necessário conhecer a evolução nos modelos propostos que configuram a Educação Especial desde a perspectiva de atendimento centrado na reabilitação, até a criação de propostas de intervenção pedagógica que reconhecem as possibilidades desta clientela.
As mudanças na Educação Especial que conduzem às propostas para a criação
de uma Educação Inclusiva mostram que vivemos um momento de transição, onde esta
continua com seus objetivos iniciais, mas passa a transitar por outros espaços, diferentes
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dos antes vivenciados, baseados inicialmente em um modelo médico de atendimento e
seguindo na direção de um atendimento pedagógico.
Neste sentido, Martínez e Urquízar (2012) afirmam existir uma “reconceitualização da educação especial”, caracterizada por mudanças de importante destaque no
cenário educacional, são elas: “mudanças ideológico-institucionais, evolução dos serviços para as pessoas com handicaps e, por fim, mudanças no âmbito do conhecimento
científico”.
O Transtorno do Espectro Autista é o assunto tratado no capítulo II, pois dentre
as deficiências abordadas pela Educação Especial, foi escolhida pela pesquisadora como
base para os estudos desenvolvidos no presente trabalho, abordando o conceito em si,
suas características, e os entraves presentes no contexto escolar.
O Transtorno do Espectro Autista é um conceito novo para as diferentes áreas da Saúde e Educação, assim como a descrição da patologia, o diagnóstico, prognóstico e tratamento, pois, apesar de muitas pesquisas, ainda existem muitas dúvidas e incertezas.
Geralmente, o Transtorno do Espectro Autista é sinalizado pela criança a partir
dos dois anos, pois se torna perceptível a dificuldade de interação, a ausência da fala, o
interesse restrito a algumas atividades, a adesão às rotinas e a resistência, quando é necessário quebrá-las, por vezes a criança enfileira objetos, muda de comportamento com
facilidade, apresentando o que chamamos de “crises de birra”.
A proposta de Coensino ou Ensino Colaborativo, discutida no presente trabalho,
atualmente vem sendo construída em diferentes formatos, reconhecida como o “apoio”
oferecido ao aluno com Transtorno do Espectro Autista na rede regular de ensino, assim
como para outras deficiências, com diferentes denominações como: cuidador, mediador,
profissionais de ensino colaborativo, bidocente, estagiário, auxiliar de sala, profissional
de apoio, tutor, entre outros.
O segmento escolhido para a realização da pesquisa foi a Educação Infantil,como mostra o capítulo III, as diferentes visões através dos tempos do conceito de
“infância” e as estratégias de atendimento atuais para tal segmento de ensino, a partir da
legislação e programas de apoio, como o PROINFÂNCIA,.
Historicamente, de acordo com Heywood (2004) e Ariés (1981), o pensamento
acerca da criança tem sido construído de forma complexa, muitas vezes conflituosa. Ora
se tem a ideia, ainda presente, de criança como um ser puro, ingênuo, que será alguém
em um futuro próximo; ora ela é abordada no discurso atual como um ser que é produ-
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tor, possuidor e reprodutor de história, cultura e conhecimento; ora é vista como folha
em branco que precisa ser preenchida com tudo aquilo que a humanidade foi construindo através dos tempos (DRAGO, 2014 p.43).
O resumo das práticas exercidas no contexto da Educação Infantil gira em
torno das seguintes ações cuidar e educar, levando em conta o afeto nas relações pedagógicas. Este é o grande desafio da Educação Infantil no Brasil: estabelecer rotinas com
base no cuidado e afeto, além d e criar estratégias que oportunizem o desenvolvimento
cognitivo do sujeito, provendo também a aquisição de conhecimento.
Toda a trama engendrada nas escolas passa a estabelecer práticas que procuram desenvolver o sujeito de forma integral, tentando preencher o espaço que a família
deixou, principalmente em creches, onde as mães saem para trabalhar. Portanto, as práticas estabelecidas neste ambiente, procuram compensar a falta de algo, desde cuidados
básicos até aos afetivos, principalmente em comunidades carentes onde as crianças precisam de ações que muitas vezes só têm acesso na escola.
O capítulo IV trata da noção de exclusão e suas nuances, além da relação de interdependência entre a inclusão e exclusão, com o aporte teórico baseado em autores
como CASTEL (2011); PAUGAM (1999); SAWAIA (2009); LEAL (2011); XIBERRAS (1993),CAMPOS(2003;2005), ABRIC(1996;1998; 2001), ALVES MAZZOTTI(2003).
Atrelado às questões de exclusão está o preconceito considerado um dos fenômenos que acompanham a educação especial em sua trajetória, presente na maioria das
sociedades, marcado pela exacerbação da tendência cognitiva de estereotipar grupos
sociais. Por outro lado, a função do estereótipo não é exclusivamente negativa, pois ele
serve para que possamos de uma forma econômica, apreender e compreender o mundo a
nossa volta.
Para conceituarmos a exclusão como objeto de representações sociais é necessário que seja levado em conta as particularidades de tal conceito e suas nuances.Segundo
Campos (2003b, p. 96),“o fato de considerarmos a noção de exclusão como polissêmico, algumas vezes confundida com outros conceitos (o de marginalização social, por
exemplo), não nos impede de conceber esta noção como sendo útil ao estudo dos fatores
simbólicos presentes em determinadas situações sociais”.
A exclusão social, a partir dos anos 1990, passa a ser considerada como uma noção que necessita ser estudada pelas ciências sociais na França da época, devido ao fato
de começar a fazer parte do discurso popular e político, sendo explorada pela mídia por
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se transformar em uma questão social, onde surge como uma preocupação extrema com
a situação social dos reconhecidos “excluídos” da sociedade, principalmente sob o discurso ligado à questão econômica (CASTEL, 2011, p.21).
No capítulo V vamos tratar da função da escola e compreendê-la como um espaço de formação, informação, construção de vínculos e socialização, a partir de ações
pedagógicas construídas e fundamentadas em um sistema de ensino “com base na cultura da classe dominante”.No espaço escolar é que vão se construindo “relações de concorrência entre arbitrários culturais”, reconhecidos como dominantes e dominados, tomando a função da escola como a de reprodução do “arbitrário cultural dominante”
(LIMA e CAMPOS, 2015).
O resultado desta associação no contexto da escola é a geração de uma população dominada, considerada à margem, que não consegue acompanhar, como os analfabetos funcionais, os evadidos do sistema, os deficientes, os que apresentam dificuldades
de aprendizagem, ou seja, tudo o que foge a esta lógica dominante.
A população de excluídos é marcada pela falta de acesso à escola pública e gratuita ou àqueles que são inseridos no processo de escolarização e não conseguem seguir
por conta das demandas que estão implícitas na escola, reproduzindo uma estrutura social pautada no sucesso escolar como fruto dos “privilégios das classes sociais dominantes”, por serem mais beneficiados durante o processo de escolarização ”(LIMA &
CAMPOS, 2015).
No capítulo V é apresentado o referencial teórico metodológico que serve como
base para o estudo e análise do objeto de pesquisa, a Teoria das Representações Sociais,
inaugurada por Serge Moscovici, em 1971, na França e analisada pelo viés da abordagem estrutural de Jean Claude Abric de Aix-en-Provence, também na França na abordagem estrutural de Abric que nos permite a análise de elementos centrais e periféricos
das representações sociais (SÁ, 1996).
A teoria das Representações Sociais surge a partir do estudo do conceito de representações coletivas de Durkheim, que consiste em revelar estas como representações
hegemônicas, ou seja, onde todos partilham do mesmo pensamento. Neste sentido, é
possível reconhecer variações e diferentes manifestações, mas a base da teoria é definida a partir da estabilidade de transmissão e reprodução de conceitos.
Este capítulo traz as relações entre as representações sociais e as práticas vivenciadas pelos sujeitos pertencentes a diferentes grupos, a partir da premissa de que as
representações sociais são compreendidas “como uma construção sociocognitiva”, ela-
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borada com base na “lógica cognitiva e social”, subordinada às interferências nos âmbitos discursivo e social. (CAMPOS, 2003a).
Jean Claude Abric, em 1976 apresenta pela primeira vez a teoria do núcleo central das representações sociais, que propõe que as representações sociais estão organizadas da seguinte forma,a organização de uma representação apresenta uma característica
particular: não apenas os elementos da representação são hierarquizados, mas, além
disso, toda representação é organizada em torno de um núcleo central, constituído de
um ou de alguns elementos que dão à representação o seu significado (ABRIC, 2001).
De acordo com pesquisadores da Teoria em questão, compreender a representação social em si não significa apenas entendê-la como o espelho da realidade, mas como
afirma Abric, “ela é uma organização significante”, pois “funciona como um sistema de
interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos em seu meio físico e social”. Desta relação são determinados os comportamentos e ações do indivíduo com
relação à representação que possui de tal objeto. Não podemos justificar estes comportamentos e ações, mas é possível, através das representações, entendermos algumas atitudes geradas por alguns grupos, como a dissipação de comportamentos preconceituosos e estereotipados. (ABRIC, 1998, p. 28)
A metodologia está descrita no capítulo VII, tendo como base de pesquisa a análise das representações sociais de professores da Educação Infantil na Abordagem Estrutural a partir da aplicação de diferentes ferramentas metodológicas com o intuito de
investigar o objeto de estudo, no caso a exclusão, partindo das abordagens qualitativa e
quantitativa.
Para o desenvolvimento do estudo forma utilizados diferentes instrumentos para
a coleta de dados como: entrevistas e questionários de livre evocação com termos indutores, além da construção de grupos focais. Participaram do estudo 243 docentes da Educação Infantil de quatro municípios, de três diferentes estados: Juiz de Fora/MG, Barra do Piraí/RJ, João Pessoa/PB e Piraí/RJ.
Os dados coletados fizeram parte de três diferentes estudos, divididos em representações sociais sobre “as práticas inclusivas”, representações sociais sobre o “aluno
autista”, e representações sociais sobre “a escola inclusiva”, organizados a partir da análise temática de conteúdo de Bardin (2000) e do software EVOC 2003 (Ensemble de
programmes permettant l’analyse des evocations), proposto por Vèrgés (1992).
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Os resultados e as considerações finais fecham o presente estudo e pesquisa, onde a proposta foi a investigação sobre práticas de exclusão resistentes no contexto escolar, a partir de estudos que abordam diferentes arcabouços metodológicos.
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1 - DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À INCLUSÃO: UMA TENTATIVA DE DESCONSTRUIR A EXCLUSÃO
A Educação Especial atualmente é considerada como uma modalidade de ensino
que perpassa os segmentos da Educação Básica, após ser reconhecida pelo Decreto
3.298/99 – CORDE como tal, tornando-se responsável pelo atendimento das pessoas
com deficiência na em diferentes espaços, como escolas especiais, instituições especializadas, atendimento domiciliar e hospitalar e na rede regular de ensino (BRASIL,
1999).
O objetivo principal da criação de tal modalidade foi o de construir uma nova
perspectiva de intervenção, mais inclusiva, diferente do modelo tradicional que surge no
Brasil a partir dos anos 30, com a criação das instituições segregadas.
Inicialmente, a Educação Especial é concebida como um sistema “paralelo e segregado de ensino” por atender pessoas com deficiência que necessitam de métodos
diferenciados de aprendizagem, desenvolvidos por profissionais de áreas técnicas, com
estratégias e recursos diferentes em escolas especiais ou em escolas comuns (GLAT e
BLANCO, 2007).
Desde a Antiguidade o deficiente era visto como incapaz, pois não se conheciam
as causas das limitações que acometiam o sujeito, gerando assim práticas pautadas no
extermínio, seguidas pela caridade, cuidado e assistência.
A partir da evolução dos estudos na área da saúde, no século XVI, os médicos
Paracelso e Cardano afirmam, segundo suas pesquisas, que a deficiência intelectual (conhecida por muito tempo como idiotia e depois deficiência mental) tem suas origens em
problemas fisiológicos, referentes ao funcionamento do cérebro humano, necessitando
de acompanhamento médico.
Desta forma, as causas da deficiência antes desconhecidas começam a ser investigadas, procurando alternativas de “cura” e de reabilitação, originando o modelo médico de atendimento, onde importantes pesquisadores e médicos como Pinel, Itard, Seguin, Morel, Down, Froebel, entre outros, acreditavam na melhora de qualidade de vida
destes indivíduos, a partir de estratégias de saúde (SILVA, 2006).
Este modelo persistiu por muito tempo no território das especialidades, sem sugerir intervenções pedagógicas que fizessem com que tais sujeitos fossem capazes de se
desenvolver e seguir de forma independente.
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Em contrapartida, surge a necessidade de oferecer às pessoas com deficiência
algo mais além de cuidado e caridade, alguma proposta com foco nas possibilidades do
sujeito, delimitando um atendimento educacional diferenciado, denominado modelo
pedagógico de atendimento.
No caso do Brasil, as primeiras estratégias de atendimento às pessoas com deficiência,pautadas no modelo pedagógico, começam a ser elaboradas no século
XIX,destinadas às questões sensoriais (visual e auditiva).
Assim, em 1854 surge o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atualmente Instituto Benjamin Constant), em 1857o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (atualmente
Instituto Nacional de Educação de Surdos), pois era esperado que este sujeito tivesse
êxito na vida acadêmica, a partir da apreensão de códigos específicos de comunicação
(CORRÊA, 2003).
Enquanto isso, os deficientes intelectuais e físicos, necessitavam de recursos que
a escola ainda não tinha condições de oferecer, ou seja, se adaptar à inabilidade intelectual e às necessidades específicas com relação à locomoção, deixando que o atendimento destinado a esta clientela ficasse por conta das instituições responsáveis pelo cuidado
e assistência, como hospitais, asilos e internatos (CORRÊA, 2003).
Assim, no século XX, a partir dos anos 30, começam a surgir estratégias de atendimento, pautadas na reabilitação da pessoa deficiente em algumas capitais do país e,
logo em seguida, surgem instituições especializadas, como a Associação Pestalozzi , em
1932, e Associação de Pais e Amigos do Excepcional (APAE), em 1954, entre outras,
hoje reconhecidas mundialmente, constituídas em sua maioria por iniciativa de pais e
familiares.
Mas somente em 1957, a educação especial é assumida pelo Governo Federal
inspirada na Declaração dos Direitos, criada em 1948 no pós-guerra, com o objetivo de
criar estratégias para “proteger o homem contra o próprio homem”, além de oportunizar
a concepção de métodos para atender às vítimas da guerra, e torná-las o mais independente possível (CAMPBELL, 2009),.
Na década de 1960, é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei nº 4024/61, que sinaliza a integração da educação dos excepcionais ao sistema geral de educação, com o objetivo de integrá-los à comunidade, conforme o exposto no artigo 88 do presente documento, instaurando o atendimento pedagógico à pessoa com deficiência (BRASIL, 1961).
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Já na década de 1970, surge uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira, nº 5692/71, prevê a partir do artigo 9º, a garantia de tratamento especial aos
alunos que “encontrem atraso considerável quanto à idade regular de matrícula”, resultando no atendimento a esta clientela ainda em instituições especializadas (BRASIL,1971).
Neste contexto, a Educação Especial foi tomando forma no cenário nacional,
com o objetivo de atender às pessoas com deficiência em um espaço diferente do ensino
comum, a partir de serviços especiais e suas particularidades, cumprindo “importantes
funções reguladoras”, que vão além destes serviços (OMOTE, 2010). Enfim, a escola
especial começa a cumprir o papel de substituta do ensino comum, pelo fato dos alunos
considerados “especiais”, não conseguirem acompanhar o processo de escolarização em
escolas comuns, necessitando de métodos diferenciados para atender às suas necessidades individuais.
De acordo com os estudos sobre o conceito de Educação Especial percebemos o
quanto este terreno sofreu mudanças nos aspectos teóricos e práticos. Entretanto, estratégias baseadas na segregação,atualmente são voltadas à inclusão das pessoas com necessidades especiais tanto na questão educacional quanto social. Segundo Martínez &
Urquízar (2012)estas mudanças têm relação com as outras que ocorrem em diversos
cenários da vida social, na natureza dos indivíduos, em seus aspectos metodológicos e
nas propostas educativas necessárias para abordar as novas situações.

1.1-

O movimento de Educação Inclusiva

A partir da evolução da Educação Especial, tendo como foco as possibilidades
da pessoa com deficiência, surge a inclusão educacional, que se apresenta como uma
proposta que procura garantir o acesso e a permanência de todo indivíduo na rede regular de ensino, independente de sua condição física, mental, sensorial e social.
Através de ações educacionais inclusivas, espera-se alcançar uma sociedade inclusiva de fato, em sentido mais amplo, onde as pessoas sejam capazes de caminhar
juntas, cada uma com suas diferenças e particularidades. A escola, em uma perspectiva
inclusiva, tem o papel fundamental de ultrapassar o conhecimento científico e os conteúdos escolares, visando desenvolver o aluno como um todo, através de suas possibilidades e capacidades.
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Nos anos 1960, a noção de inclusão começa a ser tema de discussão dos “movimentos anti-segregacionistas”. Os Estados Unidos, entre os anos 1970 e 1980 começam
a incluir alunos com deficiência nas escolas regulares em um turno apenas. Enquanto,
na Itália em 1971 é sancionada a primeira lei que garante a permanência dos alunos com
deficiência nas escolas regulares, exceto os casos mais graves considerando sua incapacidade de aprender; lei esta que, mais tarde, em 1977, cai por terra, dando espaço a um
novo instrumento legal que inseria todas as crianças na escola, seguindo o ideal de “uma
escola para todos” (TESSARO, 2005).
No cenário brasileiro, as discussões sobre a integração começam entre os anos
1960/1980, segundo ações importantes como: a criação, em 1973, do setor responsável
pela Educação Especial, o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP; em 1986,
a criação da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; e a promulgação Constituição Federal de 1988, sugerindo o atendimento ao aluno
com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino, dando sentido facultativo
ao ato de incluir.
Neste ínterim, as discussões vão se intensificando nacional e internacionalmente
e, a partir da década de 1990, dão origem a novas declarações como a Declaração Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia.
Tais declarações têm como objetivo principal e universalização do acesso à educação e a promover a equidade, segundo ações que oportunizem garantias básicas de
aprendizagem às pessoas com deficiência.
Em 1994, é construída a Declaração de Salamanca que passa a ser reconhecida
como o grande marco, ou “o divisor de águas” na construção de uma escola inclusiva,
pois prima pela Educação para todos, visando às especificidades do indivíduo, a partir
da criação de estratégias e recursos diferenciados de acordo com as necessidades individuais, tendo como princípio fundamental:

de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter.
Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas
de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de
serviços e apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola (BRASIL 1999, p-13).
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Como o Brasil é um país signatário das declarações internacionais, torna-se então necessário repensar as formas de atendimento destinadas às pessoas com deficiência,eas escolas passam a se organizar para receber estes alunos na rede regular de ensino, iniciando o processo de inclusão educacional.
Anterior à implementação do processo de inclusão, entre as décadas de 1970 e
1980, as pessoas com deficiência eram matriculadas em escolas regulares, mas ainda
participavam de atividades em ambientes separados, fato decisivo na criação das classes
especiais, contemplando assim o modelo que denominamos de integração.
Para que as práticas inclusivas sejam desenhadas nos espaços escolares, em
1994, foi criada a Política Nacional de Educação Especial, que organiza o acesso ao
ensino regular aos alunos considerados diferentes, mas que possuem condições de acompanhar os alunos ditos normais, ou seja, perpetua um modelo de “integração”, onde
o indivíduo se prepara para a sua inserção na escola.
Por outro lado, é necessário compreender que a modalidade de Educação Especial, nem sempre apresenta iniciativas pautadas em ações segregacionistas, prova disso
é o surgimento do modelo de integração anterior às propostas de inclusão, que segundo
Mantoan (2006) surge em 1969, nos países nórdicos, forjado a partir das críticas sobre
as práticas sociais e de segregação da época.
De acordo com Mantoan (2006) “Pela integração escolar, o aluno tem acesso às
escolas por meio de um leque de possibilidades educacionais, que vai da inserção às
salas de aula do ensino regular ao ensino em escolas especiais” (MANTOAN, 2006,
p.18).
O modelo de integração, segundo Mittler (2007) pode ser considerado como a
preparação para que os alunos especiais sejam colocados nas escolas regulares, onde os
mesmos devem se adaptar à escola, sem a necessidade de maiores mudanças no contexto escolar. Enfim, a escola não produz uma mudança significativa a ponto de conseguir
“acomodar uma diversidade cada vez maior de alunos”.
Quanto às características da integração escolar podemos mencionar seu caráter
“temporário, instrutivo e social”, por conta de suas estratégias como a possibilidade da
terminalidade específica e as recorrentes avaliações do processo de escolarização e seus
resultados, além da questão da socialização do indivíduo que não acontece somente na
escola, mas na comunidade em que o indivíduo pertence. Outro fator importante para a
efetivação de ações de integração é o oferecimento de serviços de apoio à aprendiza-
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gem, visando satisfazer as necessidades dos educandos e suas individualidades
(GUERRERO, 2012).
A integração quando comparada ao modelo de inclusão, traz à tona diferenças
com relação ao “modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades”, ou seja, a
escola se prepara para receber os alunos considerados diferentes, a partir de ações que
vão além da utilização de políticas públicas (MANTOAN, 2006).
Com a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, surge a
Lei nº 9.394/96, que reconhece e sustenta a criação de estratégias de atendimento às
pessoas com deficiência na rede regular de ensino (BRASIL, 1996).
Neste sentido, a Lei nº 9.394/96reforça o artigo 208, inciso III, da Constituição
Federal, que discorre sobre a oferta de Educação Especial preferencialmente na rede
regular de ensino, sinalizando a proposta de Atendimento Educacional Especializado,
com início na Educação Infantil (BRASIL, 1988).
Entre as principais ações a serem desenvolvidas a partir da Lei 9.394-96 estão: a
oferta de recursos específicos às pessoas com deficiência, o oferecimento da terminalidade específica, a especialização e formação de professores, além de investimentos na
rede regular de ensino, sem deixar de apoiar as instituições sem fins lucrativos que trabalham com Educação Especial, sugerindo também uma proposta de Atendimento Educacional Especializado-AEE- no contra turno da escola regular, com profissional especializado e apoio técnico aos professores e equipe escolar (BRASIL, 1996).
Em 2001, a Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, regulamenta a Resolução CNE/CEB nº 02/01, que organiza o atendimento aos alunos com
necessidades educacionais na Educação Básica, a partir da instituição de Diretrizes Nacionais para a Educação Básica. Em seu texto considera como necessidades especiais
um leque maior de dificuldades apresentadas pelos educandos, dividindo-as em dificuldades não vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências (BRASIL, 2001).
A Educação Especial então começa a tomar novos formatos, mas a Educação Inclusiva é considerada uma meta distante de ser alcançada, pois ainda são desconhecidas
as formas de inserção do aluno com deficiência e a relação entre a Educação Especial e
Ensino comum.
Entretanto, no ano de 2008, é sancionada uma nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que procura orientar as práticas pe-
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dagógicas nos casos de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino
(BRASIL, 2008).
Considerando a composição de um sistema inclusivo de educação, é concebido
um novo papel para a atuação da Educação Especial no ensino regular, representado por
uma nova terminologia, dando origem ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), que, de certa forma, já existia desde as primeiras iniciativas de integração.
O Atendimento Educacional Especializado surge como uma forma de atendimento que recebe orientações de atuação, tendo como base o Decreto 6.571/08 que regulamenta tal serviço, a partir de investimentos para a constituição de salas de recursos
multifuncionais, além de orientar iniciativas para a inclusão(BRASIL, 2008a).
Inicialmente, a dinâmica em torno da criação do serviço de Atendimento Educacional Especializado girava em torno do envio de propostas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação (FNDE) para a implantação de salas multifuncionais para a
realização do atendimento.
Em seguida, as escolas que sinalizavam a presença de alunos com deficiência através do Censo Escolar, assim, recebiam as salas de recursos multifuncionais (FNDE/MEC) de acordo com a demanda, dividas entre tipo 1 e tipo 2, segundo o Programa
de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais.
A contra partida dos municípios para a criação das salas era a disponibilização
do espaço físico, instalação elétrica e rede de internet. Mas, um dos fatores principais
para a criação das salas era a institucionalização das salas a partir da organização do
Projeto Político Pedagógico das escolas, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº
4/2009, em seu art. 10º, partindo da seguinte organização:

I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;
II - Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola;
III - Cronograma de atendimento aos alunos;
IV - Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem
desenvolvidas;
V - Professores para o exercício do AEE;
VI - Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de Língua
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente
ás atividades de alimentação, higiene e locomoção;
VII - Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação,
do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos,
entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2009).
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As salas de recursos do tipo 1 eram salas mais simples dedicadas ao atendimento
básico de pessoas com deficiência compotas por equipamentos, mobiliários e materiais
didático/pedagógicos (BRASIL, 2010).
Enquanto as salas de recursos do tipo 2 eram salas que permitiam um atendimento ainda mais específico, contando com os materiais da sala tipo 1, incluindo também
materiais específicos para o atendimento do aluno com deficiência visual (BRASIL,
2010).
Através dos serviços oferecidos pelo AEE, foi possível mostrar o quanto a escola
regular pôde beneficiar as pessoas com deficiência no contexto escolar, utilizando como
recurso principal a colaboração da Educação Especial.
Mas tal ação não foi vista com bons olhos por uma parcela da população de educadores e pesquisadores, questionando a criação de estratégias de cunho prático e pedagógico, relacionado ao acesso, sucesso e permanência do aluno nas escolas, objetivo
principal da proposta inclusiva.
Enfim, a escola não estava preparada para desempenhar o papel inclusivo, não
contava com profissionais especializados, cursos de formação específica e nem ao menos recursos; as escolas especiais, em sua maioria instituições filantrópicas que atendiam esses alunos, não conseguiam se enquadrar neste novo modelo.
A efetivação de tal serviço, apesar de ser reconhecida como uma proposta inovadora dividiu a opinião de especialistas e pesquisadores da Inclusão Educacional, recebendo inúmeras críticas, o que ocasionou a revogação do Decreto 6.571/08 em 2011.
Neste contexto as instituições de Educação Especial estariam sendo chamadas a
assumirem uma nova postura, e a lei não era clara com relação ao formato de atendimento e a distribuição de recursos começou a ser ameaçada.
Consequentemente, novas práticas teriam que ser adotadas eum novo instrumento legal deveria ser construído, dando origem então ao novo Decreto 7.611/11, que retoma a questão da Educação Especial, colocando-a como prioridade enquanto o Atendimento Educacional Especializado (BRASIL, 2011).
A revogação do Decreto 6.571/08 e a criação do Decreto 7.611/11 para alguns
pesquisadores da área foi um retrocesso na construção de políticas públicas de inclusão.
Por outro lado, o referido documento sugere o cômputo de duas matrículas quando o
aluno é incluído na rede regular de ensino, procurando garanti o mínimo de investimento para o serviço de Atendimento Educacional Especializado.
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Enfim em breve estudo sobre a Educação Especial foi possível perceber uma
nova visão sendo construída no país, além de mostrar que as políticas públicas idealizadas no campo educacional mostram uma perspectiva de inclusão, mas com base em iniciativas ainda pautadas na integração educacional.
Neste sentido, é possível observar que são construídas novas estratégias, mas
mesmo com a criação de um serviço diferenciado, o problema continuava: a sala de
aula. Portanto, o atendimento especializado era oferecido, mas as mudanças nas práticas
pedagógicas da sala de aula regular não aconteceram, reforçando o mesmo dilema vivido no processo de integração.
Com relação aos dados fornecidos pelo MEC, com a criação de políticas públicas para a inserção de pessoas com deficiência na regular de ensino, mesmo que ainda
insuficientes, cresce o número de matrículas nas escolas comuns, enquanto as matrículas em escolas especiais declinam. Este movimento acontece a partir da LDB 9394/96,
conforme mostra a figura abaixo:

Figura 2. Evolução das matrículas nas escolas regulares (BRASIL, 2015).

Isto se dá segundo as ações desenvolvidas e com a efetivação de uma política
pública de inclusão. Prova disso, é a criação da Meta quatro, como parte do Plano Nacional de Educação, citada no Projeto Lei nº 8.035/2010, instaurando metas e ações para
o decênio 2011-2020.
A Meta quatro, trata da Educação Especial pautada na busca em “universalizar,
para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino” (BRASIL, 2011).
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De acordo com o Plano Nacional de Educação (2014-2024), Projeto Lei nº
13.005/2014 o acesso e a permanência do aluno com deficiência é assegurado, a partir
da implementação de serviços especializados, garantindo “um sistema educacional inclusivo” (BRASIL, 2014).
Devido ao estabelecimento de políticas públicas, podemos acompanhar o crescimento do atendimento às pessoas com deficiência na rede regular de ensino, como
mostram as figuras abaixo, confeccionadas a partir dos dados informados na Nota Técnica PNE 2011/2020.

Municípios com matículas de alunos público-alvo da
Educação Especial
10.000

0
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2010

Crescimento de 61,6%

Figura 3. Crescimento do número de municípios com matrículas de pessoas com deficiência

A figura três mostra o crescimento na adesão de municípios à proposta de inclusão, ou seja, existe um crescimento no número de matrículas na rede regular de ensino,
mas são insuficientes as alternativas relacionadas às políticas públicas municipais voltadas para a inclusão.
A criação de políticas públicas de inclusão prevê mudanças não só no âmbito
educacional, mas espera-se que existam mudanças significativas no cenário social, como a criação de conselhos para as pessoas com deficiência, ampliando a discussão sobre
o tema, além de condições mínimas de acesso e permanência não só nas escolas, mas
em outros “espaços sociais”.
O fato de existir um movimento nas escolas públicas, a partir da criação de instrumentos legais, além de projetos que apóiam a implementação de salas de recursos
multifuncionais, adaptação de escolas quanto à acessibilidade, cursos de formação, através de Planos como o PDE (Plano de Desenvolvimento Educacional) desenvolvidos
pelo Ministério da Educação em parceria com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) se torna um diferencial.
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Enquanto as escolas privadas assumem a responsabilidade pela inclusão do aluno, sugerindo que tal demanda deve ser admitida pela rede pública, tal ação acontece de
forma sutil, a partir do discurso de que “não estamos preparados para receber este tipo
de alunado”.
Também quanto à matrícula dos alunos com deficiência na rede pública de ensi-

no, os dados apontam um crescimento significativo de 155,3% das matrículas em escolas da rede pública, conforme mostram as figuras três e quatro.

Matrículas de alunos público-alvo da Educação Especial na
Rede Pública
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Figura4.Matrículas de alunos com deficiência na rede pública

Portanto, a análise fria dos dados não nos permite mensurar sobre a relação entre
a ampliação de matrículas na rede regular de ensino e a criação de novas práticas consideradas inclusivas.
O que nos resta é procurar saber agora como a inclusão vem sendo vivenciada
no ambiente escolar, a partir do momento em que concebemos a construção de um novo
modelo de Educação Especial como a substituição de um modelo já existente, para que
seja elaborada uma nova proposta.
Assim, é possível afirmar que o Atendimento Educação Especializado faz parte
da Educação Especial, ao contrário do que muitos professores pensam. A modalidade
que trabalha com a deficiência continua existindo, mas com uma abordagem original
para que seja constituído um modelo diferenciado, pautado na criação de novas práticas.
Considera-se então que as políticas públicas idealizadas para o processo de inclusão são implementadas de forma insuficiente, algumas pautadas em ações afirmati-
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vas emergenciais, por vezes falhas e de difícil execução por questões como: falta de
formação, falta de recursos, falta de acessibilidade, entre outros.
De acordo com o discurso de alguns profissionais da educação, por mais que haja investimentos do poder público, estes ainda são insuficientes, deixando ainda as instituições especializadas, na maioria de natureza filantrópica com a responsabilidade em
apoiar iniciativas.
Para Sposati & Paugam:

O Estado brasileiro consolida uma concepção de inclusão não afiançando a
garantia de direitos sociais em suas ações: caracteriza as atenções sociais
como concessões partilhadas com a filantropia da sociedade e não assumidas
como responsabilidade pública. Trata-se de uma forma “truncada” ou “escolhida a dedo” da inclusão social. (SPOSATI; PAUGAM, 1999 p.131)

Percebe-se então que, o ato de incluir passa a ser construído nas próprias relações estabelecidas em sala de aula, entre o aluno e a escola, e, em última análise, entre o
aluno e a comunidade escolar. Isso requer uma predisposição empática que está para
além da formação em si, dando origem a um movimento de normalização da diferença
que prega que todos nós somos diferentes, e que normal é saber conviver com as diferenças.
As novas formas de compreender a educação de alunos com deficiência, tendo
como base novas tendências político-educacionais, fazem com que alguns modelos antigos sejam vistos de forma negativa como, por exemplo, as classes especiais e a integração.Com relação às classes especiais acredita-se que as mesmas são “verdadeiros
“depósitos” dos indesejáveis da escola, onde nada ou muito pouco se aprende, justificando, assim, sua extinção” (MÜLLER& GLAT, 2007, p.17).
Atualmente, de acordo com os dados do censo 2010 e da Cartilha do Censo da Pessoa com Deficiência, a população atual do Brasil é de 190.732.694 pessoas e 45.606.048,
ou seja, 23,9% são consideradas pessoas com deficiência, dentre elas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual (BRASIL, 2010; OLIVEIRA, 2012).
Neste sentido, com o intuito de delinearmos melhor esta população, é necessário
compreender a partir dos números o perfil da pessoa com deficiência, levando em conta
sexo e onde estão localizados nas cidades: área urbana e rural, conforme mostra a figura
abaixo:
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45.606.048 pessoas com deficiência no Brasil

SEXO

LOCALIZAÇÃO

25.800.681

25.800.681

25.800.681

19.805.367

38.473.702

7.132.347

Feminino

Masculino

Área Urbana

Área Rural

Figura 6.Distribuição de pessoas com deficiência no Brasil quanto aos critérios de sexo
e localização, fonte Cartilha do Censo da Pessoa com Deficiência (Oliveira, 2012).

Ao falarmos de inclusão devemos levar em consideração outros fatores que
corroboram com atitudes de discriminação no contexto escolar, identificar quais são os
espaços sociais que estão inseridos os indivíduos, por exemplo, o quadro acima mostra
um número maior de pessoas com deficiência do sexo feminino, e que ainda existe um
número expressivo que reside na área rural. Isto mostra que existem processos de
discriminação distintos, grosso modo, identificam-se exclusões dentro da exclusão.
Assim, é necessário conceber a ideia de que escola deve ser um lugar em que a
aprendizagem acontece de forma diferente para todos, sendo que a escola não “mede” o
saber pela quantidade do que se sabe que não é mais um espaço considerado
homogêneo, que a cor da pele não determina a vida de ninguém. Desta forma, precisase imaginar o processo da inclusão educacional em sua completude, isto é, com o
objetivo de garantir os direitos de todos os indivíduos considerados marginalizados,
devido à condição de vida, raça, cor, crença e opção sexual, Pacheco (2012, p. 26)
reforça que “A inclusão é escolar e social”.
No entanto, as representações sociais acerca da deficiência ainda são marcadas
por uma mistura de conceitos ultrapassados. A segregação provocou um silenciamento
acerca dessa temática, principalmente no que tange a garantia de direitos civis. Atualmente, a sociedade se depara com um discurso em transformação, em contrapartida, as
mídias, as leis e os currículos já abordam essas questões, forçando a produção de novas
cognições.
Por fim, tratar dos processos de exclusão na rede regular de ensino é uma tarefa
urgente e necessária, pois a partir do momento que compreendermos estes processos, a
inclusão pode vir acontecer de forma plena.
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É neste cenário que o modelo de escola para todos começa a ser desenhado, enfim, espera-se a construção de uma escola que respeite o ser humano e a diversidade,
entendendo que os indivíduos são diferentes, e que podem conviver e aprender juntos,
cada um com a sua diferença.
No caso do presente trabalho veremos a seguir as características do Transtorno
do Espectro Autista para compreender quais são os processos de exclusão que tecem as
tramas das práticas presentes no contexto escolar e assim pautar novas perspectivas de
inclusão.
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2- O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUA CARACTERIZAÇÃO
Por muito tempo o Autismo foi reconhecido como um distúrbio que causava
o isolamento do indivíduo e que o mesmo era “aprisionado pelo seu próprio mundo”,
sendo difícil qualquer iniciativa de entrar neste universo tão particular, por isso a prática
da segregação era algo natural entre as famílias de crianças com Transtorno do Espectro
Autista, pois estas eram mantidas em casa, escondidos, ou participavam de “tratamentos
e treinamentos” em instituições especializadas. Atualmente, boa parte das instituições
que trabalham com pessoas com Transtorno do Espectro Autista são constituídas por
iniciativas de pais e familiares que por muito tempo “vagaram” entre escolas especializadas que, por desconhecimento de tal transtorno, não conseguiam oferecer o atendimento necessário a esta clientela.
O primeiro médico-psiquiatra a utilizar o termo “autismo” foi Bleuler em
1911, com o objetivo de descrever “a fuga da realidade e o retraimento para o mundo
interior dos pacientes adultos acometidos de esquizofrenia”, como se o autismo fosse
um dos sintomas da Esquizofrenia (FERRARI, 2012).
Mas é nos anos 1940 que o médico Leo Kanner, através da publicação de seu
artigo sobre “Os distúrbios autísticos do contato afetivo”, começa a descrever o referido
transtorno, ainda confundido com psicoses infantis e a esquizofrenia. No referido estudo, Kanner descreve o comportamento de 11 crianças que tinham dificuldade em se
relacionar com pessoas e com certas situações desde a primeira infância (BRASIL,
2013).
Nos estudos de Kanner com crianças de idades entre dois anos e meio e oito
anos foram observadas diferentes características clínicas que possibilitaram ao “psiquiatra norte-americano de origem austríaca”, descrever a “síndrome autística” (FERRARI,
2012).
Após os estudos de Kanner, surgem os estudos de Asperger que diferenciam
o espectro autista entre Autismo e síndrome de Asperger, considerada uma disfunção
neurocomportamental que se manifesta a partir de alterações na interação social, na comunicação e comportamento(Associação Portuguesa da Síndrome de Asperger, 2013).
Estudiosos como a psicanalista Margareth Mahler (1897-1985),o psiquiatra Bruno Bettelheim (1903-1990), afirmam que o Autismo é considerado uma psicose infantil simbiótica, construindo metáforas como a das “mães-geladeiras”, onde afirmam que o autis-

37

mo é considerado “um desvio do curso habitual do desenvolvimento”, relacionado às
mães que não realizaram com sucesso a função da “maternagem”(BRASIL, 2013, p.21).
No caso das questões que acometem o desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista, é possível citar a presença de alguns fatores preponderantes observados
na criança como: incapacidade de se relacionar com os outros, atraso na aquisição da
linguagem, comprometimento na comunicação por conta deste atraso, dificuldades na
interação social, ecolalia, fenômenos ritualísticos e compulsivos, assim como os movimentos repetitivos denominados estereotipias (RIVERA, 2007).
Com relação ao indivíduo com espectro autista, em alguns quadros, há o acometimento de convulsões, já que o transtorno pode vir associado a diversos problemas neurológicos e neuroquímicos. O Transtorno do Espectro Autista pode ser diagnosticado
desde o nascimento, sendo mais frequente nos primeiros dois anos de vida, e o que angustia médicos e familiares são as causas e diagnóstico desconhecidos (CUNHA, 2013,
p.24).Segundo o referido autor, são características do espectro autista:

Retrair-se e isolar-se das pessoas, não manter contato visual, desligar-se do
ambiente externo, resistir ao contato físico. Birras, ecolalias, estereotipias,
clama excessiva ou hiperatividade física, movimentos circulares com o corpo e sensibilidade a barulho. (CUNHA, 2013, p.24)

O indivíduo com autismo apresenta dificuldades com relação ao desenvolvimento social, por conta de déficits na interação social. As dificuldades relacionadas à comunicação entre os indivíduos são perceptíveis, considerando que, entre pessoas “ditas
normais”, esta acontece naturalmente de forma recíproca e espontânea, por isso afirmar
que pessoas com autismo apresentam déficits com relação às brincadeiras simbólicas e
no ato de imitar o outro.
Neste sentido, o simples fato de brincar com outras crianças na trama das relações sociais iniciais, com o Transtorno do Espectro Autista torna-se uma prática considerada insatisfatória, prejudicando as relações na infância que constroem o sujeito socialmente. São as brincadeiras simbólicas, o fato de imitar o outro, “se colocar no lugar do
outro”, imaginar cenas e o que o outro está sentindo, que alimentam as “regras sociais”
implícitas na sociedade.
A partir do momento que existe uma defasagem nesta construção, a criança com
Autismo passa a ter dificuldades no que chamamos de Teoria da Mente, ou seja, colocar-se no lugar do outro, imaginar o que ele sente, ou o simples fato de abstrair a tal
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ponto de compreender uma figura de linguagem, por exemplo.De acordo com (BOSA;
HÖHER 2012, p.190):

Quanto ao comprometimento das modalidades de comunicação, é relatado
atraso na aquisição de fala e gestos, uso estereotipado e repetitivo da linguagem (repetição de palavras, frases ou mesmo diálogos inteiros, de forma
“mecânica”) e dificuldades em iniciar e manter uma conversação.

No Autismo como em qualquer deficiência, são investigados os sintomas para
definir e apontar qual é o melhor tratamento a ser seguido, mas no caso do Transtorno
do Espectro Autista, o diagnóstico é um pouco mais complexo, pois na maioria dos casos não é possível identificar em exames de neuroimagem indícios das causas do referido transtorno, enfim, o diagnóstico é em grande parte clínico, a partir da observação da
criança e da entrevista com os pais.
Quanto às características da criança com Transtorno do Espectro Autista, além
da questão da comunicação e interação social, os “sintomas” ligados às questões sensoriais são freqüentes, como: sensibilidade a diferentes tipos de barulho, resistência a diferentes texturas de objetos e superfícies, cheiros, além de comportamentos automutilativos(BOSA; HÖHER 2012).
O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista deve ser precoce para que sejam desenvolvidas estratégias de intervenção, mas por muitas vezes o mesmo não é “fechado” de pronto, levando a aplicação de alguns instrumentos para a triagem de “indicadores clínicos de alterações de desenvolvimento” como: IRDI- Indicadores Clínicos
de Risco para o Desenvolvimento Infantil, composto por trinta e um indicadores, avaliando o vínculo do bebê com os pais na faixa entre zero e dezoito meses; M-ChatModified Checklist for Autism in Toddlers- formado por um questionário com vinte e
três itens, que compõem uma entrevista com os pais de crianças entre dezoito a vinte e
quatro meses; tais instrumentos são de uso livre no Brasil (BRASIL, 2013).
No Brasil, uma das principais dificuldades de reconhecimento do Transtorno do
Espectro Autista era com relação à área de atendimento, pois o Autismo transitou por
muito tempo nas questões psiquiátricas até ser reconhecido em 2012, pela lei 12.764 –
“Berenice Piana”, como uma deficiência. Segundo Orrú(2012, p.17):
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Autismo é uma palavra de origem grega (autos), que significa por si mesmo.
É um termo usado, dentro da psiquiatria, para denominar comportamentos
humanos que se centralizam em si mesmos, voltados para o próprio indivíduo. É comum, também, a utilização de adjetivos para se denominar o autismo, tais como: autismo puro, núcleo autístico, autismo (primário no caso
de não associação com outras patologias), autismo secundário, autismo de
alto funcionamento, autismo de baixo funcionamento, entre outros.

Conforme cita a autora, o Autismo era reconhecido por suas diversas formas de
manifestação, onde era possível identificar diferentes graus e nomeá-los, colocando os
casos considerados “mais graves” no Hall de “autistas clássicos”, enquanto os considerados “educáveis” ou que conseguiam atingir um nível maior de escolaridade eram reconhecidos com “autistas de alto nível ou de alto funcionamento”,já os autistas com
maior potencial cognitivo eram diagnosticados com “Síndrome de Asperger”.
No cenário atual, o Autismo vem sendo caracterizado por um conjunto de elementos e déficits que se combinam em diversos indivíduos, em diferentes graus de
comprometimento, por isso, com a reformulação do DSMI-V, em 2013,onde todos os
casos com suas características e comorbidades passam a ser reconhecidos como “Transtorno do Espectro Autista”, reconhecendo as diferenças existentes entre os sujeitos e
sinalizando que, independente do grau, todos apresentam um conjunto de Espectros
Autísticos.
Entretanto, é neste cenário de mudanças e construção de iniciativas para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que começam a ser desenhadas novas formas de proporcionar inclusão educacional e social a esta clientela. Como o
ensino comum não conseguia absorver alunos com Transtorno do Espectro Autista, as
instituições consideradas especializadas precisavam de instrumentos para garantir o
processo de escolarização destes, nascendo então, na década de 1960, uma perspectiva
de atendimento pautada na abordagem behaviorista, buscando a “modificação do comportamento por condicionamento operante” (ORRÚ, 2011).
Assim, as abordagens educacionais voltadas para alunos com Transtorno do Espectro Autista têm como base a teoria Behaviorista e a Psicolinguística, dando origem
ao Método TEACCH-Treatment and Education of Autistic and related Communication
hadicapped Children que foi criado para estabelecer uma rotina de atividades pedagógicas e de vida diária com o objetivo de proporcionar maior interação e desenvolvimento
da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dando forma a um Programa com bases
comportamentais, apoiado em reforçadores e rotinas pré-estabelecidas (KWEE, 2006).

40

Segundo Orrú (2011, p. 53):

O TEACCH é relevante no trabalho com autistas, no que diz respeito a uma
metodologia eficaz para as modificações de comportamentos. No entanto, tal
programa educativo se atém ao aspecto do condicionamento em que o sucesso ou o fracasso pode estar sujeito a atos de recompensa ou de reprovações.

Com relação ao processo de inclusão da criança com Autismo na rede regular de
ensino, o atendimento relacionado ao método TEACCH deve ser desenvolvido por uma
parceria entre profissionais da área educacional e clínica, seguindo uma abordagem psicoeducativa, compondo um programa transdisciplinar (KWEE, 2009). Tal alternativa
deve ser iniciada nos atendimentos clínicos e, em seguida, devem acontecer “treinamentos” para a família e profissionais da educação envolvidos no processo de inclusão da
criança, ou seja, professores e profissionais de apoio à aprendizagem em sala (cuidadores, mediadores, bidocentes e ensino colaborativo).
No que tange as questões de Comunicação da criança com TEA, destacamos o desenvolvimento de diferentes instrumentos como “o uso de gestos, língua de sinais, expressões faciais; uso de pranchas de alfabeto ou símbolos pictográficos; e até mesmo o
uso de sistemas sofisticados de computador com voz sintetizada”, denominada Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA), facilitando a comunicação da pessoa com
TEA, seus familiares, profissionais técnicos, professores e colegas de escola (ORRÚ,
2011,p.57).
A partir do estudo sobre o Transtorno do Espectro Autista e as diferentes estratégias de atendimento para os indivíduos acometidos por tal transtorno, observa-se a necessidade de estabelecer parcerias entre as diferentes áreas responsáveis pelo atendimento da criança.
A orientação e troca entre os mesmos são essenciais, além da necessidade de um
profissional para apoiar o professor na execução de ações diferenciadas na rede regular
de ensino, ou seja, um professor da Educação Especial que trabalhe em conjunto com
este professor, construindo um modelo de atendimento denominado Coensino ou ensino
colaborativo, onde as descobertas e iniciativas de atendimento passam a ser mais ricas,
com o intuito de promover o sucesso do aluno com TEA e seus pares no ambiente escolar.
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2.1 O ensino colaborativo e o papel do mediador na inclusão de alunos com
Transtorno do Espectro Autista
De acordo com Mendes “o ensino colaborativo ou Coensino é um dos modelos de
prestação de serviço de apoio no qual um professor comum e um professor especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo
heterogêneo de estudantes” (MENDES, 2014, p.45).
O modelo de atendimento baseado no ensino colaborativo surge inspirado nas
classes especiais, sala de recursos e escolas especiais, com o intuito de trazer a experiência da Educação Especial para a sala regular, onde os professores planejam suas ações
em conjunto, criando novas práticas de inclusão escolar.
A discussão sobre o atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista e
as diferentes estratégias de Educação Especial surge com a adoção de políticas públicas,
a partir de uma rede de serviços de apoio oferecidos dentro e fora da rede regular de
ensino.
Os “modelos” utilizados para garantir a aprendizagem da presente clientela são
variados, não existindo um modelo ideal de atendimento, mas o que mais se adéqua a
cada necessidade específica apresentada pelos alunos que deste necessitam.
Estes modelos podem ser classificados como: modelo de sala de recursos, mais
conhecido como Atendimento Educacional Especializado (AEE), oferecido no contra
turno da classe regular, onde o aluno participa de atendimento diferenciado com a função de complementar ou suplementar as estratégias de aprendizagem oferecidas em sala
comum.
Outra estratégia imprescindível é o serviço itinerante, onde o professor se desloca
entre as escolas para fazer o suporte ao aluno especial, realizando o atendimento aos
alunos que necessitam de um suporte menos intensivo. Já o modelo de consultoria consiste em uma consultoria colaborativa, onde profissionais de áreas específicas como
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros, prestam serviços às escolas regulares.
Enquanto no modelo de coensino, o professor de Educação Especial trabalha junto
com o professor da sala regular, baseado na abordagem social de atendimento à pessoa
com deficiência, afirmando que a escola deve ser transformada a partir do momento em
que é oferecido apoio e formação ao docente (MENDES, 2014).
O formato do atendimento oferecido pelo profissional de educação especial é desenhado de acordo com a interpretação de cada rede de ensino, pois alguns profissionais
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são responsáveis pelo ensino do aluno especial junto com o professor considerado “regente”, enquanto outros são responsáveis por questões relacionadas ao cuidado (alimentação, higiene, locomoção, entre outros). Quanto à função destes profissionais no contexto escolar, nota-se que cresce o número de redes de ensino que utilizam com mais
freqüência o que Mendes chama de “paraprofissionais” com a função de oferecer apoio
primário ao aluno de Educação Especial incluído na rede regular de ensino (MENDES,
2014).
Enfim, existe a proposta de oferecimento de um serviço em parceria com o professor da sala regular, onde as estratégias de atendimento são discutidas e construídas
em conjunto, compondo o que chamamos de ensino colaborativo, mediação ou Coensino, reconhecendo os profissionais de educação que trabalham em regime de colaboração
como tutores, mediadores, bidocentes ou profissionais de ensino colaborativo.
Com relação à mediação ou coensino, esta ação funciona como uma “tutoria” ou
um apoio à aprendizagem da pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Para Martìnez
& Urquízar (2012, p.83) “a ação tutorial entendida como guia, ajuda, orientação, a melhoria do ambiente, o envolvimento colaborativo e o bom planejamento em sala de aula
serão fatores que propiciarão uma maior integração de todos os alunos na vida da turma”.
Em contrapartida, percebe-se a existência de políticas públicas voltadas para a garantia de profissionais responsáveis apenas pelo apoio dos alunos com Transtorno do
Espectro Autista em sala de aula, denominados profissionais de apoio ou cuidadores,
desconsiderando a importância da formação inicial a continuada, onde o mesmo fica por
conta somente dos cuidados e higiene pessoal.
Assim, quando se trata da aprendizagem dos alunos com deficiência, mais especificamente com Transtorno do Espectro Autista, o ensino colaborativo surge como uma
alternativa de trabalho em equipe, com o objetivo de promover a inclusão educacional, a
partir do trabalho em conjunto de professores da rede regular e da Educação Especial
(CAPELLINI e MENDES, 2008).
A proposta de mediação para o aluno com Transtorno do Espectro Autista tem
como base a construção de políticas públicas visando o acesso, sucesso e permanência
do aluno com TEA na rede regular de ensino. Neste sentido, existem documentos que
prevêem a adoção de medidas para a mediação escolar, mas com funções distintas conforme cita a Nota Técnica do MEC/SEESP nº11/10, que reconhece a função do profis-
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sional de apoio responsável pelo auxílio nas questões de locomoção, higiene e alimentação (BRASIL, 2015).
A Lei Berenice Piana, no inciso IV do art. 2º, procura garantir acompanhante especializado para alunos com TEA na rede regular de ensino, em casos de comprovada
necessidade (BRASIL, 2012). Tal direito ao “profissional de apoio” é reiterado na Lei
nº 13.146/15, mais conhecida como o Estatuto da Pessoa com deficiência, que no artigo
28 inciso XVII, prevê a oferta de profissionais de apoio escolar para alunos com deficiência, visando garantir que não sejam cobrados encargos para as famílias em instituições privadas.
A partir da discussão sobre o desenho de uma nova forma de atendimento ao aluno com Transtorno do Espectro Autista, se percebe a construção de um novo papel a ser
desenvolvido pelo professor de Educação Especial, dando origem a novos profissionais,
com novas demandas, como o Mediador escolar (cuidador, mediador) e o Profissional
de Ensino Colaborativo (Bidocente ou Coensino).
Legalmente temos o reconhecimento de um profissional responsável por cuidados
primários, mas, para que o processo de inclusão ocorra de forma satisfatória, é necessário mais do que cuidar, é indispensável criar novas práticas de atendimento desta clientela no ambiente escolar e que vão além do cuidado, para que sejam formadas novas
representações sobre o aluno autista.

44

3 –EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Para tratarmos das questões relacionadas ao segmento da Educação Infantil é
necessário compreender primeiro a forma com a qual a criança foi vista através dos
tempos. Segundo Ariès (2014) até o século XII a infância não era representada nas obras de arte, pois nas principais pinturas da época a criança os artistas medievais retratavam as crianças em uma escala menor do que os adultos e com os corpos adultos, dotados de músculos e contornos.
A ideia de representar o “adulto em miniatura” continua viva até o século XIII,
mas a partir de um “sentimento moderno” tornou-se necessário mudar a forma de representar a criança nas obras, nas cenas familiares ligadas a temas religiosos. Isto se dá
porque ainda no século XVII, a mortalidade infantil atingia níveis altíssimos, o que justificava certo “desapego” dos adultos com relação às crianças, tornando esta fase um
pouco indiferente, devido à presença forte da perda a qualquer momento.
Em contrapartida, no século XVI, algumas iniciativas começam a ser tomadas
e a criança passa a ser considerada como sinônimo de vida e não mais de perda e tristeza. Portanto,no século XVII as obras passam a ter outro sentido, a criança passa a ser
retratada longe da família, pois seus pais querem guardar uma imagem dos filhos na
infância, sentimento que persiste até a atualidade, mas que é substituído pela fotografia
no século XIX.
Atualmente, reconhecemos a Educação Infantil como a entrada das crianças no
ambiente escolar, mas nem sempre foi assim. As primeiras iniciativas relacionadas à
construção de “escola” surgem no século XV para crianças a partir dos 10 anos, desconsiderando indivíduos da primeira infância. Neste período, a escola era um espaço onde
os indivíduos eram divididos por grupos de acordo com a capacidade de cada um, sob a
condução de um “mestre”, em um local específico.
No final do século XIX e início do século XX, começam a aparecer iniciativas
de atendimento para tal clientela, com o objetivo de “formar” o sujeito não mais para a
guerra (no caso dos meninos) ou funções domésticas (no caso das meninas), era necessário “educar” a primeira infância e ensiná-los a viver em sociedade (ARIÈS, 2014).
No Brasil o desenvolvimento de propostas educacionais em torno da Educação
Infantil surge por volta dos anos 1970, a partir da discussão em defesa de tal segmento
da Educação Básica.Este discurso ganha maior intensidade e começam a ser desenhadas
políticas educacionais voltadas às crianças de zero a seis anos, ainda pautadas em uma
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abordagem de privação cultural e, em 1974, o governo federal cria a Coordenação de
Educação Pré-escolar (COEPRE), sugerindo uma política pública de Educação para a
infância.
Tal iniciativa surge em um cenário, onde o governo federal compreendia a importância da Educação Pré-escolar, reconhecendo esta como etapa primordial para o
ingresso no Ensino Fundamental (até então reconhecido como 1º grau), em contrapartida, não estabelecia recursos específicos para tal fase da Educação Nacional.
O cenário em questão era marcado pela confusa relação entre o cuidado e a
iniciação de propostas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento do aluno, reconhecendo a importância de um trabalho interdisciplinar envolvendo as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, mas que se mostrava cada vez mais fragmentado, pautado na
Era das especialidades. (KRAMER, 2008).
Em 1981, o Ministério da Educação cria o Programa Nacional de Educação
Pré-Escolar, que vislumbrava a criação de ações de “baixo custo”, não reconhecendo
ainda a importância de vínculo com o 1ºgrau, como sugere Kramer (2008) procura expandir o atendimento de crianças de acordo com a “defesa de uma pré-escola com vagos
“objetivos em si mesma”. Tal iniciativa causou estranheza e indignação por parte estudiosos da área da educação, além de representantes da sociedade civil, que criticavam a
falta de investimentos em uma fase tão importante do processo de escolarização do sujeito.
A partir de discussões sobre a melhora na qualidade de vida da população, em
1988, é instituído,através da Constituição Federal, o direito às creches e pré-escolas para
crianças na faixa entre zero a seis anos, reforçado oito anos depois pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional 9394/96 que, em seu capítulo II, seção II, procura dar ao
referido segmento o status de primeira fase da Educação Básica, o que colabora para
que a mesma deixe de ser reconhecida como “fase da brincadeira”, espaço reservado
para atividades lúdicas, onde as crianças recebiam cuidados, enquanto os pais trabalhavam, vislumbrando apenas iniciativas assistencialistas sem levar em conta as propostas
pedagógicas (DRAGO, 2014 p. 37).
A Constituição Federal de 1988 inicia a proposta de educação para a primeira
infância, onde reconhece a Educação Infantil, sua importância e obrigatoriedade, como
mostra o artigo 208, incisos I e IV, afirmando o compromisso do poder público com
crianças entre 0 e 5 anos de idade. Já o artigo 211, parágrafo 2º, reconhece como dever
prioritário dos municípios a criação e manutenção de tal segmento. (BRASIL, 1988).
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Com relação à idade de atendimento da Educação Infantil, o texto inicial da
Constituição Federal e da LDB 9394/96, reconhece como alunos crianças na faixa etária
entre zero a seis anos, mas a partir da proposta do Ensino Fundamental de nove anos, a
criança deve estar inserida em tal segmento aos seis anos, modificando a faixa etária de
atendimento que passa a ser de zero a cinco anos. (MEC, 2004)
Em 1998 é construído o Referencial Curricular para a Educação Infantil, documento que contem orientações pedagógicas, procurando nortear ações referentes a
este segmento.
Para sustentar sua proposta de intervenção, o documento é composto por três
volumes e entregue às secretarias de educação dos municípios para ser trabalhado com
professores do presente segmento e são organizados a partir dos seguintes eixos: dois
volumes de Formação Pessoal, Social e Conhecimento de Mundo, onde são colocadas
questões referentes à construção da Educação Infantil no Brasil, além de discutir a experiência e a construção do segmento em questão e a parte que trata da Identidade e Autonomia integra o Eixo denominado Formação Pessoal e Social.
O outro volume trata da Experiência de conhecimento de mundo, Movimento,
Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.
No início do documento um dos assuntos abordados é a entrada da mulher no
mercado de trabalho, além do “processo de urbanização e mudanças na organização da
família (BRASIL, 1998 p. 11).
O cuidar então ainda tem lugar de destaque nesta questão, pois boa parte das
instituições que ofereciam a Educação Infantil antigamente tinha como objetivo principal o atendimento às crianças de baixa renda.Nessa perspectiva, o atendimento era entendido como um favor oferecido para poucos, selecionados por critérios excludentes e
a concepção educacional era marcada por características assistencialistas, sem considerar as questões de cidadania ligadas aos ideais de liberdade e igualdade. (BRASIL, 1998
p.17)
Neste cenário, outra iniciativa relevante para a elaboração da Educação Infantil no país é o Programa PROINFÂNCIA, estabelecido pela Resolução nº 6, de 24 de
abril de 2007, a partir do conjunto de ações executadas pelo Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE) instituído pelo Ministério de Educação. O programa tem como objetivo proporcionar subsídios aos municípios e Distrito Federal, no oferecimento de creches e estabelecimentos de educação infantil na rede pública de ensino. São unidades
construídas com o objetivo de atender às necessidades dos alunos em sua completude,
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além da distribuição de equipamentos para o desenvolvimento de atividades no presente
segmento.
As edificações são construídas de forma padrão, seguindo manuais disponibilizados pelo Ministério da Educação, garantindo espaços como: salas de aula de acordo
com cada faixa etária, banheiros adaptados inclusive para pessoas com deficiência, espaços multiuso, fraldários, solários (espaços para tomar sol), parque, parque coberto,
refeitório, cozinha, lactários (para a preparação de mamadeiras), salas destinadas às
questões administrativas e lavanderia.
Enfim, é recente o reconhecimento da Educação Infantil como fase importante do desenvolvimento da criança, a partir da construção de documentos que garantam a
esta o status de primeira fase da Educação Básica, fazendo com que sejam desenhadas
novas práticas que favoreçam tal desenvolvimento. Fase esta marcada pelas inúmeras
descobertas da criança sobre sua condição no mundo tanto cognitiva quanto socialmente, como também expõe suas capacidades e até mesmo incapacidades, forçando pais e
professores a buscarem novas formas de aceitação de suas diferenças, sendo reconhecido como espaço rico de possibilidades.

3.1- Práticas em Educação Infantil

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RECNEI), as práticas no referido segmento estão divididas entre os cuidados
físicos distribuídos em rotinas diárias, levando em conta questões referentes: à alimentação, saúde, proteção e afeto.
A justificativa é que as crianças ainda necessitam de apoio físico, por serem
carentes e frágeis, sem estimular a independência, visando práticas assistencialistas de
forma compensatória, ou seja, fazendo o que a família não consegue fazer naquele período.
Entretanto, segundo o RECNEI, é neste ambiente que as práticas relacionadas
ao afeto ganham espaço priorizando as “necessidades emocionais”, novamente uma
prática compensatória, tentando encontrar profissionais que assumissem o papel de
“substitutos maternos” para as crianças. (BRASIL, 1998)
Em contrapartida, ao analisar o desenvolvimento da criança, muitos pesquisadores afirmam que a Educação Infantil serve como base para a construção do conhecimento, então encontramos o desenvolvimento cognitivo atrelado a estas ações. A grande
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questão é: em que sentido trabalhar na Educação Infantil? Portanto, é neste cenário que
as práticas relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, passam a ser discutidas e divididas entre ações relacionadas ao desenvolvimento de estruturas do pensamento e aprendizagens tendo como base conteúdos específicos.
De acordo com o RECNEI (1998, p. 42) “Individualizar a educação infantil,
ao contrário do que se poderia supor, não é marcar e estigmatizar as crianças pelo que
diferem, mas levar em conta suas singularidades, respeitando-as e valorizando-as como
fator de enriquecimento pessoal e cultural”, entretanto o trabalho desenvolvido em tal
segmento procura valorizar o sujeito e suas particularidades, devendo ser esta a principal premissa a ser reconhecida.
A partir de então é possível pensar em práticas relacionadas à inclusão de
alunos com Transtorno do Espectro Autista neste contexto, com sua dificuldade de interação, crises de birra, estereotipias, ou seja, diferente dos demais, exigem outra abordagem neste contexto.
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4 – AS TENSÕES EXISTENTES NA TRAMA INCLUSÃO X EXCLUSÃO

Atualmente a exclusão tem sido tema de extensos debates, principalmente pela
complexidade que envolve os processos que engendram as tramas sociais, além do caráter contraditório do mesmo, que surge a partir da transformação em inclusão.
Para compreender a exclusão, alguns autores a caracterizam pelo viés econômico, ou seja, a origem dos estudos está na preocupação em analisar os processos de exclusão segundo a relação entre a posição do sujeito na sociedade e a sua relação com o
capital, enfim, o reconhecimento do sujeito pela sociedade segundo a forma com que
produz e com a qual participa deste espaço com seu “poder de compra”.
O enfoque então estaria ligado à questão da pobreza, ou ainda pela discriminação, sem levar em conta a raiz da noção da exclusão: a injustiça social.
Assim, conforme afirma CAMPOS (2003b, p.96):

a noção de exclusão é utilizada tanto no meio científico quanto pela imprensa para caracterizar eventos tão distintos que, às vezes torna-se difícil compreender o que eles têm em comum: fracasso escolar, minorias étnicas, minorias religiosas, desemprego, juventude, deficientes físicos e mentais, etc.

A noção de exclusão, então, vai sendo construída de acordo com as relações estabelecidas entre sujeitos e seus grupos de pertença, tendo como base a produção e o
poder de compra, ou seja, ligada à questão econômica. O indivíduo é visto como produtivo ou não por seu grupo, e assim vai sendo construído o grau de exclusão. Essas relações estabelecidas no ambiente social são denominadas por Xiberras (1993) como formas de exclusão pautadas em “representações normalizantes da sociedade moderna avançada”, tendo como referência o “Homo Economicus”, portanto os sujeitos que são
capazes de participar desta relação, são considerados excluídos. (XIBERRAS, 1993, p.
28).
As tensões existentes entre a inclusão e exclusão no contexto social, implícitas
nas iniciativas de educação para alunos considerados “especiais’ ou “diferentes”, podem
ser consideradas como formas mais amenas de tratar as deficiências e suas imperfeições
no contexto escolar. Neste contexto, percebe-se então que tais iniciativas de educação
são permeadas pelo preconceito presente nas relações sociais, sendo o mesmo reconhecido como a tendência cognitiva de estereotipar grupos sociais, que segundo Deschamps
& Moliner (2009):
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“Na percepção dos outros, esses traços podem levar os indivíduos a fazer um
julgamento negativo sobre uma pessoa, não em razão das especificidades
desta pessoa de sua conduta, mas simplesmente em razão de sua pertença a
um grupo que é o objeto de um estereótipo negativo”(DESCHAMPS &
MOLINER, 2009, p.34).

No entanto, quando sentimentos negativos são direcionados a determinado grupo
social, dizemos que existe um preconceito sobre esse grupo. O preconceito predispõe o
comportamento de discriminação, enquanto os processos que hoje refletem o comportamento social e as representações sociais que o indivíduo tem da pessoa com deficiência são históricos e culturais.
A existência do preconceito surge quando é reconhecida uma relação de desigualdade entre os grupos e consequentemente, entre os indivíduos, Rousseau considera
que existem duas diferentes formas de desigualdade entre os homens. A primeira ele
denomina de natural ou física,determinada pela natureza, que “consiste na diferença das
idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito e da alma”. A segunda
é denominada pelo autor como desigualdade moral ou política autorizada, pois precisa
da apreciação de uma convenção que é marcada pela aprovação dos homens (ROSSEAU, 2012, p. 33).
Desta forma, é correto dizer que a desigualdade relacionada à pessoa com deficiência gira em torno das duas concepções, tanto a de ordem natural ou física quanto à
que é concebida a partir da aprovação de outros grupos, sendo representada pela relação
estabelecida entre os grupos e alicerçada nos processos de exclusão.
4.1 – A noção de exclusão social

Para compreendermos a noção de exclusão social e como esta se constitui nos
espaços sociais, é necessário analisar em que momento esta ganha status de fenômeno
social, mostrando sua importância nos cenários nacional e internacional.
Entretanto, mesmo nascendo na França a preocupação com tal questão, Paugam
(1999) afirma que o estudo de tal conceito não pode ser considerado estritamente francês, mas também europeu devido às diferentes formas de exclusão vividas na Europa da
época e, consequentemente vivenciadas no Brasil, mas de forma mais naturalizada.
A noção de exclusão tem suas raízes em ações políticas, sendo analisada a luz
das ciências sociais, que procuram compreender os processos que envolvem a diferença
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produzida entre o “acúmulo de desvantagens (denominados handicaps)” e em contrapartida este fator como produtor de novas formas de fragmentação social, ou melhor,
engrossando o conceito de desigualdade. Para Paugam a noção de exclusão consiste em
“dar ênfase às especificidades atuais das desigualdades” (PAUGAM, 1999, p. 50).
Esta então passa a ser discutida por diversos autores, com diferentes perspectivas. Conforme Sawaia a exclusão é um produto do sistema social, que deve ser combatida por prejudicar a “ordem social”. Também considera “o processo de exclusão como
algo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas,
relacionais e subjetivas” (SAWAIA, 2015 p. 9).
De acordo com CAMPOS (2003b,p.105) situações de exclusão são definidas a
partir da observação de crises nos vínculos sociais, caracterizadas pela “perda progressiva ou súbita, total ou parcial da capacidade de participar econômica, social e politicamente, seja da capacidade de participar dos mecanismos de organização da sociedade,
seja da capacidade de participar dos benefícios materiais e culturais desta mesma sociedade”; ou seja, os “vínculos sociais influenciam no tipo de participação que as pessoas
têm na vida cotidiana” (PAUGAM & VÉRAS, 1999).
Neste cenário, para caracterizar a presença da exclusão em diferentes espaços é
necessário relacioná-la à questão da quebra de laços sociais considerada como a quebra
de diversos tipos de vínculos de modo combinado, sendo que os laços mais citados nesta relação são tecidos pelo trabalho, pelo consumo e pelas relações de sociabilidade
primária (LEAL, 2011 p.25).
Surge então uma nova “medida” para a exclusão, pautada na relação com a instabilidade do “trabalho profissional”, vividas principalmente a partir dos anos 70 na
França, considerando que nesta fase “vive-se uma certa rejeição das pessoas menos qualificadas, o que lhes impõe a situação de “marginalizadas”, são as relações entre o conceito de desqualificação social, o desemprego e a “precariedade profissional”(PAUGAM , 1999 p.115).
Quanto à caracterização da exclusão e as implicações desta na vida do sujeito,
Dubet (2003) afirma que “De fato, o problema da exclusão não é apenas saber, de maneira mais ou menos incisiva, quem é excluído, mas de conhecer também os processos e
os efeitos dessa exclusão sobre os atores” (DUBET, 2003, p. 40).
Neste contexto, a discussão em torno da noção de exclusão e suas demandas sociais fazem com que sejam criados grupos nos quais são necessárias políticas de intervenção e de ação social, onde o público necessita ser atendido para suprir tal necessida-
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de, gerando grupos caracterizados por déficits divididos em categorias, atendidas pelo
que Castel (2011) chama de “um regime especial”, tendo como personagens indivíduos
marcados pela diferença, ou pelos handicaps que trazem consigo, como: idosos, deficientes, crianças em dificuldades e outros (CASTEL, 2011, p.33).
Com relação à origem da exclusão em seu estado do saber, Paugam considera
três diferentes orientações sobre a noção de exclusão: “a noção de trajetória”, onde se
considera questão da exclusão como processo, permitindo analisar a trajetória das pessoas de forma individual e coletiva; “o conceito de identidades”, ou seja, a sugestão de
que as pessoas não vivam em situação confortável e por isso possuem uma identidade
negativa, gerando uma “crise de identidades”; por fim cita a “questão do território”,
mostrando como a noção de exclusão pode estar divida em “determinados territórios”.
(PAUGAM e VERAS, 1999, p.119)
Para Abric (1996) a exclusão social deve ser concebida como a associação de diferentes aspectos, como o sistema social vigente e suas regras, normas e instituições, a
história e as reações do grupo no qual o indivíduo está inserido, a partir do contato com
outros grupos, com agentes sociais nos quais interage socialmente.
Para Alves-Mazzotti (2003), quanto à análise dos processos de exclusão, Abric
concentra-se na interação entre dois elementos: o próprio sujeito que é objeto da exclusão e aqueles a quem cabe favorecer sua integração, isto é, os agentes sociais.
Para Paugam, é necessário conhecer como acontece a exclusão a partir do que
ele chama de “diferentes fases do processo de desqualificação social”, ou seja, a desigualdade nasce a partir do momento em que a sociedade está “repartida de modo desigual”, e quando o sujeito ou um grupo de sujeitos carrega ao longo do tempo “um conjunto progressivo de dificuldades”, ou características que façam com que o indivíduo
desenvolva o sentimento de não pertença, permitindo a análise não só da exclusão, mas
a abordagem de outros conceitos que compõem os estudos sobre as desigualdades, como o processo de desqualificação social (PAUGAM &VÉRAS, 1999 p. 57).
A desqualificação social pode ser considerada segundo a relação entre uma população reconhecida como pobre em função de tal dependência em relação aos serviços
sociais e o restante da sociedade. De acordo com o autor “a sociedade definirá como
pobres aquelas pessoas que não conseguem ser autônomas e nessa caracterização podem
ser consideradas como homogêneas”.(PAUGAM,p.118).
Portanto, a ideia de desqualificação social tem origem na questão da assistência,
ou seja, nas diferentes formas de serviços de assistência destinados à uma pessoa quan-
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do a mesma é “assistida”, enfim, nas diferentes formas de receber assistência: integral,
na educação dos filhos, quanto à inserção profissional, entre outros, tornando a função
da assistência regulação social.
Neste cenário o termo exclusão pode ser caracterizado por dois pontos distintos:
da exclusão social como “uma quebra de laços sociais ou a um não cumprimento de
direitos sociais; ou como fruto de “casos extremos de desigualdade social” (BRACHO,
2001)
No Brasil para Kowarick (1999,p.132): a exclusão é uma condição genérica da
“não elite”, ou a inclusão na sociedade se dá perversamente, por meio da presença da
exclusão como uma condição indigna e desqualificada de vida humana.
Assim, a noção de exclusão, para Paugam (1996), torna-se frágil devido à sua
polissemia e indefinição. O exemplo disso é considerar uma pessoa com deficiência
como excluída da escola, mas incluída culturalmente em sua comunidade, ou então uma
pessoa com deficiência com poder aquisitivo alto, bem empregada, ou até mesmo o inverso uma pessoa com deficiência de família pobre, incluída na rede regular de ensino,
participando de uma rede de apoio e assistência.
Enfim, podemos considerar exclusões dentro da noção de exclusão. Campos
(2003b, p.97) afirma que a exclusão transforma-se em um paradigma societário que
consiste “em um conjunto de representações, de ordem social,suficientemente concordantes e estabilizadas no tempo, as quais organizam, na perspectiva do conjunto de uma
dada sociedade, uma reflexão sobre os fundamentos e modos de regulação desta mesma
sociedade”.
A exclusão considerada como fenômeno é objeto de representação, porque cada
grupo social representa a exclusão e os “seus” excluídos tendo este se tornado um paradigma societário, ou seja, cada grupo a ela se refere segundo seu posicionamento na
estrutura social, o que corresponde a dizer que “a exclusão é um diferenciador social”.
(CAMPOS, 2003b p. 105).
4.2 - A exclusão social e sua relação com o ambiente escolar
Se os laços sociais são tecidos pelo trabalho, permeados pelas relações de sociabilidade primária, então a escola pode ser reconhecida como espaço que proporciona a
quebra destes vínculos, pois o indivíduo diferente é reconhecido como improdutivo
desde a infância, desde as primeiras relações sociais construídas neste ambiente.
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Para Xiberras (1993)“a exclusão para fora das instituições que fixam as normas
de rendimento conduzem a uma ruptura do laço institucional. O insucesso escolar pode
ser definido como uma ruptura que rejeita para fora da escola, principal lugar de socialização”(XIBERRAS, 1993 p. 32).
No contexto educacional, como já existe um insucesso identificado no processo
de escolarização a questão é considerar o futuro do indivíduo diferente dos demais no
que diz respeito à vida independente ou profissional; até que ponto ele será autosuficiente para ser considerado “um ser produtivo para a sociedade”? De acordo com
Dubet “a oferta escolar não é homogênea e nem produz sempre o mesmo desempenho;
não tem sempre a mesma eficácia” (DUBET, 2003, p.35).
No contexto educacional existe uma divisão entre os níveis escolares caracterizada por segmentos, séries, anos escolares. Este processo deve acontecer sem que exista
o que Xiberras (1993) chama de “faltas de normalidade”, ou seja, nada deve fugir do
padrão pré-estabelecido segundo normas ditadas pela instituição-escola, regida pela
sociedade, refletindo o desejo desta em suas ações.
Se a normalidade esperada não é atingida, o insucesso em determinada etapa acaba sendo repetido, sugere-se então separar o que foge às consideradas demandas do
ensino comum, encaminhando o indivíduo às classes especiais, culminando em processos primários de exclusão na rede regular de ensino.
A partir deste conceito percebe-se que o indivíduo diferente inicia seu itinerário
social de exclusão, segundo as relações vivenciadas no contexto escolar, classificando
este espaço como precursor da exclusão social.
A questão da exclusão na escola está perpassada por diversos problemas relacionados à estrutura social, que regem tal instituição, tais como a segmentação escolar responsável pela formação do sujeito colocando “a escola como lugar de mecanismos de
exclusão a partir da estrutura social em que está alicerçada”
Segundo Dubet:

(...) É a própria escola que opera as grandes divisões e as grandes desigualdades. Ou seja, as igualdades sociais comandam diretamente a entrada nas
carreiras escolares e os próprios processos escolares produzem essas desigualdades que, por sua vez, reproduzem as desigualdades sociais. O sistema
está fechado. Abrindo-se a escola não é mais “inocente”, nem é mais “neutra”; está na sua “natureza” reproduzir as desigualdades sociais produzindo
as desigualdades escolares. (DUBET, 2003, p. 34)

55

Segundo Bracho (2001): a relação entre a exclusão educacional e suas contribuições para a exclusão social, tem origem na dicotomia do pertencimento, ou seja, para
designarmos a exclusão é necessário pensar tal conceito a partir da “ausência de laços
sociais fundamentais ou ao rompimento desses laços”, ligados aos principais problemas
responsáveis por essa ruptura são eles: a pobreza e a injustiça social.
Existe a necessidade de pensarmos na importância do estudo da exclusão social
e suas relações com a exclusão educacional por dois pontos fundamentais: o primeiro
com relação ao viés exclusão como um fenômeno social e o segundo por considerarmos
que a exclusão educacional marca o indivíduo socialmente excluído.
Podemos pensar então nos excluídos escolares como aqueles que nunca puderam
freqüentar uma escola, os analfabetos, os evadidos do sistema escolar, enfim, indivíduos
que não fazem parte da sociedade da produção ou do conhecimento.
Entretanto, é necessário refletir sobre a inclusão educacional que vem sendo
construída na reder regular de ensino e se existem fatores que ainda revelam uma exclusão velada neste processo.

4.3- A noção de Inclusão Educacional

A noção de inclusão é relativamente nova e principalmente discutida no que tange as questões relacionadas às políticas públicas e a criação de ações afirmativas, no
caso de pessoas com deficiência e com necessidades específicas, afrodescendentes, população em situação de pobreza extrema, indivíduos oriundos de escolas públicas entre
outros indivíduos considerados desfavorecidos.
Assim, foram idealizadas ações afirmativas, consideradas emergenciais, para
“corrigir” tais questões, na esperança de incluir provisoriamente e resolver grandes
questões como a dívida com a população afrodescendente e pessoas com deficiência no
Brasil, desenvolvendo estratégias consideradas de inclusão, que Sawaia (2015) chama
de “inclusão perversa”, com atitudes compensatórias e que, além de não resolver o cerne da questão, ainda provoca discussões intensas, como o sistema de cotas.
Ao estudarmos as origens da noção de exclusão, torna-se necessário reconhecer
o valor da inclusão segundo Campos (2003b, p. 103):

Um primeiro parâmetro que consideramos útil para a utilização desta noção
é o da constatação que não se pode discutir a exclusão sem fazer referência
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ao valor social da inclusão; neste sentido somente pode se falar em uma população de excluídos em referência a uma outra população de incluídos.

A Inclusão Educacional surge com o movimento internacional em prol da democratização do ensino, a partir de discussões em conferências que reuniram vários países
dando origens a Declarações como Salamanca (1994), marco na construção de “ Educação para todos”(BRASIL,1994).
Para além da letra fria da legislação marcada por declarações, decretos e leis que
procuram garantir a institucionalização do processo de inclusão na rede regular de ensino, observa-se a construção deste movimento muito antes de tais documentos, mas a
partir do empenho de alguns professores em atender às necessidades de uma mínima
parcela de indivíduos com deficiência que conseguiam chegar aos bancos escolares.
A relação entre os termos exclusão e inclusão é marcada pela interdependência
entre os mesmos, considerados diferentes, com funções opostas, mas o nascimento de
um depende da existência do outro.
A noção de inclusão existe por conta do surgimento de uma população de pessoas excluídas. Portanto afirmar que a inclusão existe é reconhecer que estes sujeitos são
excluídos, são pessoas fora do padrão e necessários para manter as relações de hierarquia estabelecidas na sociedade, mantendo a “ordem social”,que para Sawaia “a dialética inclusão/exclusão gesta subjetividades específicas que vão desde o sentir-se incluído
até o sentir-se discriminado ou revoltado”(SAWAIA, 2015 p. 9).
A presente autora afirma que ao invés de exclusão temos a relação dialética entre
inclusão/exclusão, como um exercício de “transmutação”. Enfim, é possível afirmar que
o processo de inclusão está alicerçado à noção de exclusão.
Segundo Piletti (2014,p.13) “Fala-se de inclusão digital, inclusão social e inclusão escolar, mas o que significa isso? Para responder a esta pergunta, considera-se primeiro que algo “não faz parte”, ou seja, a exclusão está implícita na existência da inclusão”.
Os personagens do processo de inclusão são todos os sujeitos que passaram por
situações de exclusão em diferentes fases da vida. Xiberras (1993) coloca que são aqueles que são rejeitados dos espaços que criamos na sociedade, inseridos em “nossos mercados materiais e ou/simbólicos” e, que, consequentemente estão em descordo com os
“nossos valores”. O autor em seu texto cita “nossos”, ele coloca de forma explícita a
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responsabilidade de toda a sociedade e inclusive nossa em reforçar tais comportamentos
(XIBERRAS, 1993 p. 22).
Atualmente as discussões sobre as práticas de inclusão, sejam elas nas áreas social, educacional, digital; tomam cada vez mais espaço na mídia e na área acadêmica.Entretanto a inclusão parte de uma lógica do mundo moderno, que “privilegia o mercado”, conduzindo o surgimento de uma nova desigualdade social, que ao mesmo tempo em que, separa materialmente, unifica ideologicamente (COSTA e CAMPOS, 2003).
Desta forma, a partir do momento em que a inclusão cria novas formas de desigualdade, a sociedade passa a excluir reciprocamente, pois as ações são as mesmas
quanto às mercadorias, pensamentos individualistas, competitividade, mas as oportunidades para que as ações sejam colocadas em prática, são totalmente diferentes. (MARTINS, 1997).
Neste sentido, quanto às propostas que envolvem o movimento de Inclusão Educacional, como o fortalecimento do princípio de normalização e o entendimento deste
como promotor de igualdade e equidade, mesmo que seja a partir do jargão “somos iguais na diferença”, percebe-se a dualidade entre as noções, pois a partir do momento
que reconheço uma situação de inclusão, admito que a presença da exclusão naquele
espaço. De acordo com Klein (2010, p.15) “a condição de estar dentro dos espaços ditos
de inclusão possibilita que o sujeito vivencie ao mesmo tempo posições de exclusão”.
Pode se dizer que, se definirmos a exclusão como determinada direta e exclusivamente dos aspectos econômicos – e neste caso, pobre e excluído tornam-se sinônimos – a psicologia social e a teoria das representações somente
irão contribuir na análise de uma situação social de modo secundário ou “literário”. Entretanto, ao se introduzir uma definição da exclusão como fenômeno que se refere também a outros fatores, se abre a possibilidade de abordar os aspectos simbólicos.(CAMPOS, 2003b p. 104).

Junto ao exposto, além de compreendermos a inclusão e a exclusão se torna necessário refletir sobre a função da escola para pessoas que possuem o Transtorno do
Espectro Autista.
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5 –FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

A escola é considerada uma instituição social com a finalidade de formar o sujeito de forma integral, e nela são depositadas esperanças quanto ao futuro de crianças e
jovens ingressantes neste longo percurso de aprendizagem. Mas este espaço traz como
cenário uma trama de conflitos marcados pelas divisões sociais produzidas pela própria
escola e suas questões de exclusão (CLAVEL, 2004).
A função social da escola é um tema que deve ser apreendido para compreendermos a noção de exclusão educacional como reprodutora da exclusão social, partindo
do pressuposto de que a exclusão social é considerada um fenômeno social e não individual, além de admitirmos que a exclusão educacional “marca o indivíduo socialmente
excluído em outras formas de exclusão social” (BRACHO, 2001 p. 120).
Ao pensarmos em inclusão educacional precisamos nos reportar à análise da
função social da escola, visto que no discurso dos professores é a socialização que justifica a inclusão educacional.
Para percebermos tal afirmação, é necessário concebera ideia de que a escola
consiste em um espaço de formação e construção de saberes, que é em sua estrutura
homogênea, imparcial, por vezes indiferente alheia às questões extra-curriculares vivenciadas fora dos muros da escola.
Mas se a escola é considerada como um espaço social, nada mais justo do que
considerá-la como um campo onde diferentes grupos sociais buscam o conhecimento,
marcado por lutas travadas a partir das classes sociais de pertença.
Para Müller e Glat (2007,p. 15), “a educação é uma condição formadora essencial ao desenvolvimento humano, e um dos principais espaços sociais possíveis para sua
construção é a Escola”, considerada como um espaço de construção e socialização de
saberes e não um local de simples transmissão de conhecimentos e regras.
Para Arendt (1990), “a essência da educação é a natalidade”, pois a cada dia
nascem crianças no mundo que precisam ser recebidas neste espaço comum e suas contribuições históricas, fazendo com que a educação seja compreendida como a introdução
destes pequenos seres sociais num mundo que já existe e que continuará existindo independente delas e, a escola, como a instituição responsável pela inserção do indivíduo na
sociedade.
Para Meksenas (2014,p.39),o papel da educação é mostrar que “os interesses
individuais só se podem realizar plenamente através dos interesses sociais”, ou seja, o
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indivíduo sozinho não sobrevive, sendo capaz de somente desenvolver potencialidades
apoiado nas relações estabelecidas no meio social.
Isto se dá a partir da análise de sociólogos como Baudelot, Establet, Bourdieu,
Passeron, entre outros, de que “a escola divide socialmente ou mais exatamente contribui para reproduzir as divisões sociais” (CLAVEL, 1998).
Segundo Snyders (1981, p.32), Baudelot & Establet afirmam que “a escola favorece os já favorecidos, socialmente favorecidos; exclui repele, desvaloriza os outros”,
“não é única” e não pode ser se constituída em uma sociedade dividida em classes, que
permite a conquista de “itinerários e fins não apenas diferentes, mas opostos”, alicerçado nesta relação entre as classes.
Para Dewey (1930, p.28) a educação é definida como o “processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos melhor para dirigir o curso de nossas experiências futuras”, em contrapartida afirma também a importância da mesma como “necessidade da
vida social”, segundo os conflitos, transmissão de valores, luta, assegurada pela comunicação entre os pares e não simplesmente pela transmissão.
O espaço onde estas relações de reconstrução da experiência pautada na comunicação é a escola que assume a função de “meio social”, onde “se educa indiretamente
através de um meio social”. Segundo Dewey(1930,p.28):

As escolas, por sua vez são meios organizados intencionalmente para o fim
expresso de influir moral e mentalmente sobre seus membros. É, pois, na
preparação desse meio especial de educação – a escola- que podemos e devemos dispor as condições pelas quais a criança venha a crescer em saber,
força e em felicidade.

Dewey “propõe princípios pedagógicos para a organização e o funcionamento da
escola”, com o intuito de “trabalhar para produção de um tipo específico de sociedade,
formando cidadãos moralmente livres, uma vez que a escola forma para uma sociedade
igualitária, organizada na forma da democracia” (DEWEY apud LIMA & CAMPOS,
2015 p.637).
Para Durkheim a educação é promotora da convivência em sociedade, funcionando como “elemento adaptador e normalizador básico na integração indivíduosociedade”, e a escola seria o espaço que promove ações de função integradora, quer
dizer, um espaço onde gerações adultas, “já socializadas”, “exercem uma ação sobre
gerações mais jovens”(DURKHEIM apud LIMA & CAMPOS, 2015 p.638).
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Então, se a educação tem como função “socializar”, ela não tem o papel de
transformar uma sociedade, mas de reproduzir os valores morais, dando novas formas
aos aspectos negativos observados na sociedade, em uma posição conservadora com o
autor “a educação não existe para mudar e sim para reproduzir”.(MEKSENAS,2014,p.
85).
Portanto, Durkheim trata a escola como um fato social, ou seja, uma instituição
moderna responsável pela maneira de agir do indivíduo, exercendo uma “coerção exterior” sobre ele, seguindo uma função educativa que resulta na integração do sujeito ao
sistema social ou tornando-o simpático a esta estrutura. (LIMA e CAMPOS,
2015,p.637)
Nesta perspectiva, pensar a escola como mecanismo de exclusão, é partir da análise de duas questões: a primeira relacionada à teoria econômica moderna que coloca a
educação da força de trabalho como base para o crescimento econômico e como fator
que determina o padrão de vida da população; a outra tem origem no caráter de universalização da educação a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que
pressupõem a oferta de educação obrigatória e gratuita a todos. (BRACHO, 2001).
Conforme afirma Pacheco (2012, p.23), “as frágeis e absurdas instituições do
nosso tempo são reflexos de uma humanização precária, e a instituição Escola, concebida como berço de oportunidades, ainda é “berço das desigualdades”.
O que faz a escola ser considerada por alguns pesquisadores como Pacheco “o
berço das desigualdades”, é o fato de ser nela que as relações sociais são vivenciadas
pelo indivíduo desde a infância, permeada pela perpetuação das desigualdades, segundo
o contexto de dominação, que privilegia uns em detrimento de outros.
Para Snyders(1981, p.20):

É, portanto a desigualdade social que comanda a desigualdade escolar, que
constitui a realidade da desigualdade escolar: a hierarquia dos estabelecimentos de acordo com o prestígio escolar e com o rendimento social dos títulos a que conduzem corresponde estritamente à hierarquia destes estabelecimentos segundo a composição social do seu público.

Para Bourdieu (1996.p.37), a escola passa a ser elemento de reprodução “instaurando uma ruptura entre os alunos das grandes escolas e os alunos das faculdades, a
instituição escolar institui fronteiras sociais análogas àquelas que separavam a grande
nobreza da pequena nobreza, e esta dos simples plebeus.”
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Para ilustrar a formação da instituição Escola é necessário compreender em qual
contexto ela foi criada, ou seja, conhecer sua origem nos séculos XVII e XIX, pois a
mesma se torna pública e gratuita, seguindo diferentes “posturas teóricometodológicas”, elaboradas a partir de ações dinâmicas que marcaram a história, como
por exemplo: “a Educação Cristã, a Reforma Protestante, a mudança na economia política, a Revolução Francesa e a formação da República, dentro da formação do Estado
Moderno, do Estado Republicano e do Estado Nação” (LOPES, 2014, p.24).
No século XX, a escola passa a ser vista como reprodutora das desigualdades
sociais e de acordo com o processo de expansão vivido na época. Prova disso era a divisão nos segmentos da educação: a escola primária acolhia as crianças do povo, o liceu
as crianças da burguesia e o ginásio era considerado como um processo de seleção para
as camadas médias da população (LOPES, 2014).
No Brasil, na década de 1960, foi idealizada uma escola libertadora e democrática, o que provoca o descontentamento de muitos que defendiam tal mudança na escola
devido a inviabilidade de tal ação, pois existia ainda uma certa “conveniência”, ainda
que inconsciente, dos participantes dessa instituição tentativa de legitimar e promover a
reprodução da ordem social.
Tal fato é expresso por Bourdieu e Passeron (1970) que afirmam sobre a fundamentação da instituição escola com base nas “relações entre sistema de ensino e a estrutura das relações entre classes sociais” (LIMA&CAMPOS 2015 p.634).
Assim, escola e sua estrutura têm o papel de dividir a sociedade a partir do momento em que determina o sucesso e a ascensão de uns e o fracasso de outros, pois as
crianças do povo “que serão assim marginalizadas sem conseguirem alcançar os diplomas
mais prestigiosos, escolarmente e socialmente – e os mais rendáveis. A escola não contrariará a
reprodução das classes sociais”(SNYDERS, 1981 p.).

Por fim, o papel da escola tem sido a perpetuação das desigualdades que se refletem segundo antigas práticas existentes no sistema educacional, mascarados por instrumentos que corroboram com a evasão e repetência.
Para Ferreira & Ferreira (2013), os índices de evasão e repetência mostram que
existem expressivos “mecanismos de exclusão social” escondidos por traz de programas
de aceleração, promoção automática ou progressão continuada, enfim, instrumentos
“inventados” para “corrigir” o que chamamos de “distorção idade-série”, mascarando
formas perversas de exclusão escolar.
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Assim, a Teoria das Representações sociais é proposta no presente trabalho a fim
de investigar o discurso dos sujeitos pesquisados quanto às questões referentes à exclusão ainda presentes nas práticas vivenciadas no contexto escolar.
6 – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
A presente pesquisa utiliza como base metodológica a abordagem estrutural na
investigação das representações sociais sobre as concepções de exclusão presentes no
contexto escolar e seus processos de inclusão da criança com Transtorno do Espectro
Autista, a partir de suas relações com as práticas cotidianas.
6.1-O conceito de Representações Sociais
A partir da elaboração do presente trabalho constata-se a importância da pesquisa em Teoria das Representações Sociais, principalmente no que tange o contexto educacional, pois é neste pano de fundo que travamos nossos primeiros contatos com os
grupos aos quais pertencemos e suas peculiaridades.
Conforme afirma Jovchelovitch (1996,p.55) “a teoria das representações sociais
pode ser um poderoso instrumento para o desenvolvimento de uma conceitualização
clara do jogo entre indivíduo e sociedade”. Desta forma, a análise das tensões e transformações da escola nos fornece ferramentas para que este jogo tenha sentido e seja
compreendido como parte do desenvolvimento individual e social dos sujeitos.
Desta forma, é possível afirmar que o estudo da cognição social traz contribuições na investigação da postura das pessoas ao fazer inferências, segundo informações
obtidas no ambiente social a que pertencem, enquanto as atitudes constituem a forma
como as pessoas reagem frente a determinado objeto de julgamento, de acordo com o
conhecimento adquirido pelo mesmo.
Assim, o preconceito, os estereótipos e a discriminação são considerados atitudes e ou comportamentos negativos em relação a indivíduos ou grupos e baseados em
julgamentos prévios. (RODRIGUES,2006). A partir de tal observação, surge a vertente
sociológica da psicologia social, mais conhecida como psicossociologia. Nessa concepção, o indivíduo é visto como ator social, produto e produtor no meio social, e por isso
gente da produção de saberes sobre o mundo.
De acordo com Moscovici(1981, p.181):

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

Em seguida, com Moscovici, o estudo da Teoria toma caminhos ligados à Psicologia, onde procura compreender os processos de comunicação e como estes se originam entre os indivíduos, abordando questões referentes ao estudo da psicologia e sociologia, portanto dando sentido psicossocial à mesma.
Rouquette (2003, p.33) afirma que “a análise da comunicação efetiva requer levar-se em conta trocas de conhecimento, sem as quais esta mesma comunicação seria
praticamente impossível; simetricamente, é patente que os conhecimentos de toda natureza se fabricam e se difundem no quadro das comunicações”.
De acordo com Sá (1996), Moscovici aponta três dimensões para configurar a
base da Teoria das Representações Sociais: a informação, a atitude e o campo de representação. Ao estabelecer estas três dimensões, Moscovici constrói a dinâmica de formação de uma representação, indicando a informação inicial (o objeto de representação em
si), o grupo ao qual pertencem os indivíduos ou campo de representação e suas particularidades e, enfim a atitude, ou seja, como tal grupo reage e se orienta a partir de tal
representação.
As Representações Sociais são conhecimentos produzidos pelos seres sociais em
dado momento histórico, a partir do contato com um fenômeno carregado de saberes,
crenças, valores, julgamentos, scripts, entre outros.
Segundo Rouquette (2003, p.40) “a noção de fenômeno social, igualmente: ela
cobre tanto a identidade, a percepção do outro ou as relações interpessoais quanto às
relações de poder, história e os movimentos de massa”. Desta forma, percebe-se que,
para que um fenômeno tornar-se objeto de Representações Sociais é necessário tempo
para que os seres sociais tenham contato com este e construam seus conceitos e impressões sobre o mesmo.
De acordo com Madeira (2003, p.117) “Esse processo não se opera no vazio: espacializa e temporaliza o binômio sujeito-objeto, nas relações mutuamente constitutivas
indivíduo-sociedade”. Assim, pode ser considerada uma teoria desenvolvimentista por
evoluir de acordo com o tempo e espaço em que se encontram os sujeitos envolvidos em
determinados grupos.
Segundo Campos (2005, p.87):
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A TRS é uma teoria que nos permite compreender a dimensão normativa e
os processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um dado
grupo, acerca da realidade social. O que está em jogo é a explicação simultânea dos processos de manutenção (resistência) e de transformação das sociedades.

Neste sentido, é imprescindível mencionar a linguagem como ferramenta de comunicação responsável por alimentar, avaliar, construir e produzir as práticas sociais
com seus valores e impressões e, consequentemente, as representações sociais.
ParaLane (1993, p.32):

A linguagem, como produto de uma coletividade, reproduz através dos significados das palavras articuladas em frases os conhecimentos – falsos ou verdadeiros – e os valores associados a práticas sociais que se cristalizaram; ou
seja, a linguagem reproduz uma visão de mundo, produto das relações que se
desenvolveram a partir do trabalho produtivo para a sobrevivência do grupo
social.

Para que um fenômeno seja considerado objeto de análise em RS é necessário
levar em conta o grau de envolvimento do grupo com o próprio objeto, ou seja, a natureza da relação entre o sujeito e o fenômeno, pois nem todo fenômeno de pensamento
social é considerado objeto de Representações Sociais.
A idéia de interação real com o objeto indica um tempo de envolvimento com
este, para que sejam formados pensamentos consensuais. Desta forma, é possível afirmar que o objeto é polissêmico, mas a representação deste não é ambígua, ou seja, por
mais que tenha várias formas e sentidos de interpretação, as representações sociais sobre
tal são únicas.
Segundo Jodelet (2002, p.22):

De fato, representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento
pelo qual um sujeito se reporta a um objeto. Este pode ser tanto uma pessoa,
quanto uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma idéia, uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas é sempre necessário. Não há representação sem objeto.

Neste contexto, é possível acontecer uma transformação das RS no que diz respeito a determinados fenômenos, pois mesmo que estas sejam o produto de pensamentos consensuais, conforme citado acima, levam tempo para serem constituídas, apresen-
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tando-se como o resultado da entrada de novos sujeitos, com novas idéias, crenças e
valores referentes a determinado tempo.
Neste sentido, a pesquisa em Representações Sociais fundamenta-se no exercício
de, a partir do estudo de um dado objeto, compreender o processo pelo qual o ser social
experiencia o mundo, se define enquanto sujeito, age no contexto social e comunica-se
com seus pares, tendo como base suas crenças individuais ou partilhadas, as condutas
apreendidas socialmente e a própria cultura como pano de fundo para a construção destas representações. É neste contexto que passamos a reconhecer as representações sociais como um conjunto de crenças.
Segundo Campos (2005,p.91):

Evidentemente, as RS não são conceitos, mas podem ser tomadas como quase-conceitos. Sua estrutura de quase-conceitos, somente pode ser percebida
quando colocada em face a um outro quase-conceito do mesmo objeto, o que
pode torná-lo uma aproximação inexata ou uma visão errada do objeto. Isto
significa que não existe realidade objetiva para o objeto social: a RS, como
quase-conceito, define, para seus usuários (aqueles que aderem a ela) as
condições de verdade e de inteligibilidade, sobre este mesmo objeto. Dito de
outro modo, as RS, como quase-conceitos, definem para os sujeitos que as
partilham, as condições de produção de verdade social.

Assim, partindo deste contexto, é que elegemos a Teoria das Representações Sociais como aporte teórico para o estudo da exclusão, segundo as tensões vividas na relação entre a inclusão e exclusão no ambiente educacional, a fim de identificar os significados contidos no pensamento social, construídos e enraizados neste ambiente institucionalizado, neste caso a escola.
Segundo Campos (2005, p. 85) “As instituições marcam o espaço de emergência e de poder dos discursos”, ou seja, a escola enquanto instituição social é produtora
de discursos reforçando práticas excludentes. Portanto é possível considerar as Representações Sociais como conhecimentos produzidos pelos seres sociais em dado momento histórico, a partir do contato com um fenômeno carregado de saberes, crenças, valores, julgamentos, scripts, entre outros.
Pensar a representação social em si não significa apenas entendê-la como o espelho da realidade, mas como afirma Abric (1998)“ela é uma organização significante”,
pois “funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos
indivíduos em seu meio físico e social”, desta relação são determinados os comportamentos e ações do indivíduo com relação à representação que possui de tal obje-
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to(ABRIC, 1998 p. 28). Assim, instauram-se as funções das Representações Sociais,
que se dividem em: Função de Saber, Função Identitária, Função de Orientação e Função Justificadora.
Podemos entender a Função de Saber como a “comunicação social” propriamente dita, ou seja, a troca de informações entre os indivíduos, através da aquisição do conhecimento, assimilação cognitiva e a relação com os valores que o indivíduo possui.
Representa a forma com que o indivíduo se esforça, através dos tempos, a fim de se
comunicar e entender os ditos “saberes ingênuos”. Este esforço constante Moscovici(2012) caracteriza como “a essência da cognição social”, por perceber a função cognitiva presente neste permanente exercício de entender e explicar processos no contexto
social de um grupo.
A Função Identitária é caracterizada por definir identidade aos grupos, o que,
segundo Abric, (1998)citandoDoise (1973) qualifica o sentido das representações nas
relações entre grupos distintos. Assim, definir a identidade de um grupo representa fator
imprescindível para entendermos como o controle social da coletividade é exercido sobre seus membros na questão de socialização.
Como Função de Orientação é correto afirmar que as representações sociais norteiam comportamentos, saberes e práticas de grupos sociais. São as representações que
dão sentido a certas ações executadas por indivíduos pertencentes a certos grupos de
origem. Já a Função Justificadora nos permite analisar, avaliar e justificar certas ações e
comportamentos, os autores e seus pares, na relação entre os grupos.
Segundo Abric (1998,p.30), “A representação tem por função preservar e justificar a diferenciação social, e ela pode estereotipar as relações entre os grupos, contribuir para a discriminação ou para a manutenção da distância social entre eles.”
Após ter construído o conceito de Representações sociais, Moscovici (2003) inicia um processo de análise da formação destas representações, assim indica dois processos nos quais podemos afirmar que estão alicerçadas as representações sociais, são eles
a objetivação e a ancoragem.
O processo de objetivação é algo que pode representar um objeto e, a posição
deste em meio a outros objetos, transformando-o e sendo transformado. Pode ser entendido também como a forma de organização de elementos implícitos na representação e
o caminho que estes elementos percorreram para atingir materialidade, ou seja, serem
encarados pelos sujeitos de maneira mais natural.
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Vala e Monteiro (2000) afirmam que Moscovici coloca que trazer para o senso
comum alguns conceitos científicos significa atribuir materialidade a uma idéia, ou
simplesmente tornar estes conceitos naturais para o grupo (naturalização), o que torna o
processo de objetivação responsável por alimentar este mecanismo e, acima de tudo, ser
condição sinequa non para a caracterização do pensamento social.
Entretanto, o processo de Ancoragem, consiste na transformação de algum conceito do nosso cotidiano que nos intriga e perturba, comparando-o com um paradigma
de uma categoria adequada; como bem salienta Moscovici(2003, p. 204): “Ancorar é,
pois classificar e dar nome a alguma coisa”. Podemos considerar a ancoragem como um
processo de significação dos objetos, ou seja, o que dá sentido aos objetos, estabelecendo relações do mesmo com valores e práticas. (ALVES MAZZOTTI, 1994 p-63)
Segundo Moscovici (2003),ainda existem inseridos no campo das representações
sociais dois ambientes de conhecimento com características próprias: o universo reificado e o consensual. O primeiro é composto pelos objetos sociais que ainda não são familiares, ou seja, o conhecimento mais apurado sobre determinado objeto. Ele alimenta o
universo consensual com elementos desconhecidos produzidos pela ciência e pouco
acessível aos grupos sociais, mas que chegam a eles pela mídia, pela escola e pelas conversações. De acordo com Moscovici (2003), “a finalidade das representações sociais é
tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não- familiaridade”.
Alguns pesquisadores, como Denise Jodelet, Willem Doise e Jean-Claude Abric
(entre outros), desenvolveram diferentes abordagens teórico-metodológicas, como Abordagem Dimensional, Abordagem Processual, Abordagem Posicional e Abordagem
Estrutural.
A Abordagem Dimensional explora a ideia de que o conhecimento ligado à prática social, reconhecido como ação, ou seja, o sujeito tem como base o contato com o
grupo social e suas impressões sobre determinado objeto, para produzir comportamentos e agir sobre este. Desta forma, Moscovici ao explorar tal abordagem, coloca as RS
como a capacidade de combinar ações, como um reservatório de imagens com novas
combinações, a partir das experiências com o objeto, ou então “como uma preparação
para uma ação” (MOSCOVICI, 2012 p. 46).
Esta abordagem, característica dos trabalhos de Jodelet, faz uma análise da evolução das representações sociais segundo sua complexidade e transversalidade; sistematiza o campo das representações sociais, aprofundando a teoria, a fim de construir os
conceitos e processos que compõem a mesma.
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A partir de uma abordagem processual a teoria traz à tona uma análise sobre a
dinâmica das representações sociais, pautada em um saber mais prático do que pensado,
refletindo sobre os comportamentos gerados por tais representações. De acordo com
Madeira (2003 p.117) “Jodelet (1989) enfatiza as dimensões relacional e articuladora
intrínsecas à representação, colocando-a como um saber organizado e dinâmico, pelo
qual se torna possível a comunicação e a conduta torna-se signo”, caracterizando assim
a abordagem processual de análise das representações sociais.
Neste sentido, Doise considera as Representações sociais, nos anos 1990, como
uma grande teoria que deveria ser complementada com novas pesquisas a fim de explicar e detalhar as representações sociais, mas levando em conta um princípio geral e outras teorias compatíveis. Desta forma, Doise trata do processo de categorização social, e
como esta interfere na constituição e interação dos grupos, por isso explora a abordagem
Posicional das RS e segundo a forma de identificação destas, pois a análise inicia-se a
partir da sociedade e evoluindo para a identificação dos grupos, levando em conta a
hierarquia e as relações de poder que envolvem o processo. Segundo Doise (2001, p.
195):
As Representações sociais são sempre tomadas de posição simbólicas, organizadas de maneiras diferentes. Por exemplo: opiniões, atitudes ou estereótipos, segundo sua imbricação em relações sociais diferentes. De um modo geral, pode-se dizer que, em cada conjunto de relações sociais, princípios ou
esquemas organizam as tomadas de posição simbólicas ligadas a inserções
específicas nessas relações. E as representações sociais são os princípios organizadores dessas relações simbólicas entre atores sociais. Trata-se de princípios relacionais que estruturam as relações simbólicas entre indivíduos ou
grupos, constituindo ao mesmo tempo um campo de troca simbólica e uma
representação desse campo.

Para Alves Mazzotti (1994, p. 68)“Doise desenvolve o estudo das relações entre
o sistema operatório e o metassistema normativo no desenvolvimento das cognições” É
neste contexto também que Abric (2001) afirma que, “a Representação precede a ação e
a predetermina”, ou seja, esta é como diz Doise, “uma ação sobre a realidade social”.
A abordagem estrutural das representações sociais nasce em Aix-en- Provence,
pois é lá que surge a primeira pesquisa através da tese de doutorado de Jean-Claude
Abric, por volta de 1976. Tal abordagem procura uma forma de organização das repre-
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sentações sociais e o significado de cada objeto pesquisado, levando em conta seu grau
de importância e definindo assim um núcleo central das representações sociais.
Neste sentido, Abric propõe que as representações sociais sejam organizadas ao
redor de um núcleo central e, que neste núcleo central é possível encontrar um ou alguns
“elementos cognitivos” que se caso não existam, deixam de dar sentido e significado à
representação ou modificam seu sentido.
Segundo Abric (1994 p-3):

Duas características das representações sociais, que poderiam parecer contraditórias, nos interessam e estão na origem destes trabalhos. Primeira característica: As representações sociais são, ao mesmo tempo, estáveis e instáveis, rígidas e flexíveis. Segunda característica: As representações sociais
são tanto consensuais, como marcadas por fortes diferenças interindividuais.
Estas contradições aparentes resultam, ao nosso ver, das características estruturais das representações sociais e de seu modo de funcionamento.

A partir desse enfoque,Abric coloca as Representações sociais como um conjunto de elementos organizados e estruturados, regidos assim por um duplo sistema, chamados de Núcleo Central (NC)e sistema periférico de uma representação.
Tal estrutura é responsável por determinar o significado e organização da mesma, possuindo duas funções de manutenção e elaboração das RS:a genética: onde o significado dos elementos é criado ou transformado; a organizadora: responsável por organizar as ligações existentes entre os elementos no campo das representações, além de
prever a unidade e estabilidade do campo.
O sistema periférico tem grande importância para a manutenção e funcionamento de uma representação, pois é este que oferece ao NC estruturação e estabilidade,
quando ativado por diferentes situações. Portanto, segundo a importância deste conjunto
de elementos periféricos para a manutenção e sustentação dos elementos centrais, é que
Abric atribui três funções para estes: “concretização, regulação e defesa’, pois é neste
espaço em que acontecem as transformações e mudanças, mas mesmo assim garantem a
concretude dos elementos centrais.
Pesquisadores como Moliner e Flament, também contribuem para o estudo das
RS no intuito de identificar no NC indícios de transformação de uma representação.
Moliner aponta a necessidade em identificar os processos que provocam tais transformações em uma RS, a partir de um grupo ideal, considerando que o grupo ideal é constituído por dois elementos tidos como centrais: a fraternidade e a igualdade (ABRIC,
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2001). Dessas cabe uma maior apresentação à abordagem estrutural que ampliou as possibilidades de compreender e pesquisar as representações sociais.
6.2 - Representações Sociais e suas relações com as práticas

A partir da contextualização da teoria das Representações Sociais compreendese o papel da linguagem, a partir da construção de palavras e seus significados, produzidas por grupos sociais através dos tempos, a partir do contato do mesmo com objetos e
situações, como afirma Lane (1993, p. 34) “Desta forma os significados produzidos
historicamente pelo grupo social adquirem, no âmbito do indivíduo, um “sentido pessoal”, ou seja, a palavra se relaciona com a realidade, com a própria vida e com os motivos de cada indivíduo”. Este dado aponta a relação entre a linguagem e a realidade e sua
importância na caracterização da função da mesma, que consiste em descrever e representar o real, ou seja, as práticas vivenciadas no contexto social.
Assim, percebe-se que é possível identificar as representações sociais, carregadas de símbolos, representadas por palavras, dando sentido à ação de um determinado
grupo sobre um objeto específico.
Dentro da trama engendrada pelas relações estabelecidas no contexto social,
percebe-se o exercício constante na formação e transformação das representações sociais, a partir das práticas sociais e suas particularidades, envolvidas no processo de comunicação entre os sujeitos e seus pares, unidos por algum elemento que possa identificá-los como pertencentes ao mesmo grupo, onde sejam capazes de produzir e reproduzir
representações sociais através dos tempos. Segundo Campos (2003a, p. 30) “a concepção das representações como inseridas em processos de construção, de reapropriação da
realidade, engendra uma visão das representações como verdadeiras “ações” sobre a
realidade.”
De acordo com Rouquette (1998, p.43) “as representações sociais e as práticas
se influenciam reciprocamente”, uma vez que não se trata de reciprocidade; para uma
maior informação, convêm tomar as representações sociais como “uma condição das
práticas”, e as práticas como “um agente de transformação das representações”. Para o
mesmo autor a noção de prática envolve ao menos dois aspectos“ (...) a realização de
uma ação (conduta efetiva) e a freqüência ou, correlativamente, a familiaridade para o
sujeito dessa realização”.

71

A relação entre práticas e as representações sociais tem sido motivo de discussão
entre os pesquisadores e “psicossociólogos” de diferentes áreas, pois procuram investigar sobre as práticas vivenciadas por determinados grupos sociais e o pensamento coletivo produzido pelo mesmo que, por conseguinte, permitem assimilar “dados de natureza cognitiva e dados de natureza comportamental” que fundamentam a presente construção (CAMPOS, 2003a).
Entretanto, estudar esta relação não é uma nova questão de estudo, mas sim a elaboração de novas formas de desvendar o que chamamos de “cognição social”, com
base na associação mudanças de conduta, comportamentos, práticas e ações, que influenciam, de certa maneira, uma cognição e seus elementos ideológicos. Segundo Abric
(1994, p.12):
As práticas sociais são largamente orientadas pelas representações sociais,
porque representações sociais e práticas estão indissociavelmente relacionadas: elas se engendram mutuamente, as representações guiam e determinam
as práticas e estas, por sua vez, agem na criação ou transformação de representações sociais.

Deste modo, é partir do surgimento de novos acontecimentos, que provocam
estranheza e incomodam certo grupo de pessoas, que são construídas novas práticas,
determinadas por fatores externos ou pelo próprio grupo, ação que provoca mudanças e
transformações das representações sociais, sustentando a origem dinâmica da teoria.
Para que novas práticas sejam criadas é necessário também que o evento em
questão exerça influência sobre o grupo e que o mesmo seja sensível a este, ou seja,
considerado significativo, o que Guimelli (2003) chama de “reflexo cognitivo”, que
consiste no “grau de pertinência e seu valor referencial para certos grupos.
Assim, a dinâmica da referida teoria é sustentada pelo exercício constante das
mudanças de práticas, pois para que o objeto seja considerado campo de pesquisas em
representações sociais, precisa ser significativo para o grupo, capaz de gerar e transformar as práticas vivenciadas, acionando os esquemas que as prescrevem até originar mudanças nas representações.
Quanto ao papel das práticas e suas representações sociais, Abric (2001, p.206)
sugere que esta representação constituída defina a visão de mundo ou a situação do
momento com base em um passado coletivo dos indivíduos e seus grupos, em práticas
antigas que possuem o seu lugar, onde colocam a experiência coletiva e individual das
relações sociais como essencial, além de suas obrigações e imperativos.
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Quanto à importância do estudo das práticas e sua relação com a Teoria das Representações sociais, Trindade “salienta a relevância do estudo das práticas, justificando
que “a relação prática-representação é um dos pressupostos da teoria das representações
sociais, o que atribui às práticas o estatuto de elemento fundamental da construção teórica”. A definição de práticas sociais é construída por diferentes autores a partir da delimitação do conceito, origem da relação entre a teoria das representações sociais e as
práticas e, a complexidade metodológica para a apreensão das mesmas, mas existe um
consenso entre os mesmos considerando que as práticas são um conjunto de ações que
“se apresentam com organização encadeada e padronizada” (ALMEIDA; SANTOS;
TRINDADE, 2000 p. 260).
De acordo coma determinação das práticas pelas representações sociais ou o inverso, existem diferentes formas de compreender esta associação. A primeira diz respeito aos casos onde as práticas determinam as representações quando as mudanças das
condições externas são compreendidas pelos sujeitos como “irreversíveis”, culminando
em novas práticas que estão em “desacordo com a antiga representação do objeto” ou
consideradas “não-massivas” e “não-brutais”, não vistas em posição de desacordo com a
representação antiga.
A segunda traz os casos em que as representações são fatores decisivos determinando práticas e comportamentos e, por fim, “casos em que as práticas e representações
se autodeterminam reciprocamente”. (Campos, 2003a, p. 31)
Neste contexto de discussão sobre a relação entre as práticas e as representações
sociais, foi realizado um breve estudo sobre pesquisas que estão alicerçados na discussão em torno da Inclusão Educacional.
Assim,foi possível identificar os seguintes objetos de estudo: educação inclusiva,
inclusão, o deficiente e necessidades específicas; tendo como base o discurso de professores da rede regular de ensino, estudantes de licenciatura e professores especializados;
além de promover o estudo da relação inclusão/exclusão no ambiente educacional, a fim
de identificar os significados contidos no pensamento social, construídos e enraizados
neste ambiente.
O estudo foi composto pela análise de17 pesquisas, produzidas no período entre
2004 e 2015, que tratam das representações sociais de objetos como Educação Inclusiva, Inclusão, deficiência, entre outros.
A pesquisa dos referidos trabalhos acontece na rede pública de ensino, no Ensino
Fundamental, Ensino Médio e no Ensino Superior, utilizando como método de coleta de
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dados testes de livre evocação, questionários e entrevistas semi-diretivas; para a verificação dos dados utilizam técnicas como a análise de evocação e análise de conteúdo
segundo Bardin, além de pesquisas que utilizaram a abordagem associativa como instrumento de análise (PCM – Procedimento de Classificações Múltiplas).
Neste contexto, é possível observar que as pesquisas mostram o trabalho centrado no amor, com paciência e afetividade, além da obrigatoriedade. Das pesquisas analisadas apenas duas mencionaram a exclusão como fator presente no contexto escolar, no
que tange o processo de inclusão, mais precisamente levando em conta o aluno surdo.
Percebe-se então que os trabalhos averiguados citam a exclusão como presente no ambiente escolar, mas não como princípio inerente ao ato de incluir, ou seja, se incluímos
já existem práticas excludentes neste contexto, por isso a necessidade em estudar tal
objeto com maior afinco.
Com o intuito de identificar estudos atuais foi realizado um levantamento dos
principais trabalhos que tivessem seus objetos de pesquisa ligados à questão das representações sociais da inclusão educacional. Com relação à identificação das pesquisas,
observa-se que quanto aos sujeitos participaram professores do Ensino Fundamental,
estudantes de licenciatura e professores especializados, no período entre os anos de
2004 e 2015, com o objetivo de identificar o que é comum no imaginário social destes
profissionais, segundo um tema já discutido no cenário acadêmico.
A partir deste estudo foi possível agrupar as pesquisas em sete eixos norteadores: Representações sociais da Educação Inclusiva: 5 pesquisas; Representações sociais
do aluno com altas habilidades: 1 pesquisa; Representações sociais do aluno deficiente:
3 pesquisas; Representações sociais do aluno surdo: 1 pesquisa; Representações sociais
da Inclusão: 2 pesquisas; Representações sociais do professor inclusivo: 3 pesquisas;
Representações sociais do professor do aluno com necessidades educacionais especiais
(dificuldades de aprendizagem/ hiperatividade): 2 pesquisas. A partir da investigação
sobre as pesquisas analisadas, é possível afirmar que, com relação aos métodos de coleta a maioria das pesquisas utilizou: testes de livre evocação, questionários e entrevistas
semi-diretivas. Com relação às técnicas de análise, os pesquisadores utilizaram a análise
de evocação, análise de conteúdo e análise associativa.
A análise segundo os resultados do conjunto de 17 pesquisas mostram que, os
professores apresentam certa estranheza e insegurança com relação ao trabalho de inclusão, pois alegam falta de formação (JESUS, 2013), (COSTA & ANDRADE, 2013),
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(FRAGOSO, 2012),(TAVEIRA, 2007; MAURÍCIO, 2007), (MACHADO, 2009), (AZEVEDO; CERQUEIRA, 2015), (MACHADO; OLIVEIRA; SIQUEIRA, 2015).
Os professores parecem considerar a formação superior insuficiente no que diz
respeito às práticas com alunos com necessidades especiais. Outra questão abordada é o
fato da representação sobre a inclusão e a educação inclusiva tratar da afetividade, reconhecida nas pesquisas a partir da relação entre o professor-aluno especial incluído,
baseada ainda em uma visão romantizada onde o amor, a compreensão, a dedicação, o
dom, a atenção e o respeito é o que alicerça o trabalho docente neste sentido (NÓBREGA, 2007; CARVALHO, 2007), (SANTOS, 2008; SILVA, 2008), (MUSIS, 2010;
CARVALHO, 2010), (AZEVEDO; CERQUEIRA, 2015).
No que diz respeito à prática do professor com o aluno diferente, as pesquisas
mostram que os professores indicam a necessidade de maior informação sobre o trabalho a ser desenvolvido com o aluno e quanto ao próprio quadro do aluno, reforçando o
modelo médico de atendimento à pessoa com deficiência, no qual tentamos substituir
por um modelo pedagógico, visando às possibilidades e não mais as incapacidades.
A carência de apoio técnico especializado para o cuidado com aluno com necessidades específicas, mostrando que é necessário atendimento especializado como condição sine qua non para o progresso do mesmo, sem levar em conta a prática pedagógica
desenvolvida, a partir de seus próprios recursos em sala de aula regular, que são espaços
riquíssimos de interação e aprendizagem (TAVEIRA, 2007; MAURÍCIO, 2007),
(CERQUEIRA, 2007; PINTO, 2007), (MACHADO, 2009), (AZEVEDO & METTRAU, 2013), (JESUS, 2013), (ABDALLA; OSTI, 2015), (CUNHA, 2015).
Os estudos destacam ainda outros aspectos relevantes, com frequência menor,
mas com forte interpretação, justificando alguns comportamentos em espaços escolares,
como falta de condições, perigo para o professor, falta de higiene das pessoas com
deficiência (TAVEIRA, 2007; MAURÍCIO, 2007), (FRAGOSO, 2012), reforçando a
ideia de exclusão em “práticas ditas” de inclusão.
Dessa forma uma síntese dos estudos sobre as representações sociais de inclusão, de educação inclusiva, de deficiente, de professor inclusivo e de pessoa com necessidades educacionais especiais, revela o senso comum, são eles: amor, dedicação, formação, competência, afetividade, aceitação e apoio técnico.
Segundo o levantamento realizado foi possível concluir que quanto à formação
docente superior, os professores declaram esta ser insuficiente para o trabalho com alunos diferentes.
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De acordo com os estudos, a falta de apoio e suporte técnico para o trabalho especializado com os alunos, coloca o modelo médico de atendimento às pessoas com
necessidades específicas em evidência e em situação condicional, pois se o aluno é atendido e passa por toda uma rede de profissionais consegue êxito, caso contrário, a
escola não poderá resolver o problema dele, culminando na evasão escolar.
É neste contexto também que o discurso politicamente correto,marcado pelo respeito às diferenças como um chavão, de que é necessário aceitar o outro, mas sem compreender qual o real sentido do princípio da normalização, que sobrevive mesmo em
uma sociedade que tem enraizada em suas concepções uma exclusão velada e construída
através dos tempos; mostrando no discurso dos professores a ideia de que, para incluir,
é necessário amor, doação, afeto, paciência, dom, entre outros pré-requisitos que continuam reforçando a exclusão destes indivíduos.
A visão do professor sobre o aluno diferente mostra-se carregada pela incapacidade, pelo defeito, caracterizada pelo comportamento fora do padrão, com aprendizagem problemática, sugerindo que o profissional responsável por educar este indivíduo
deva ser diferente também, ou seja, mais dedicado e responsável.
A partir da análise destes estudos pode-se inferir que os professores sentem-se
incapazes e, que todas as estratégias que conhecem são insuficientes para o trabalho
com a inclusão, como suas próprias condições de vida, como baixos salários, falta de
condições de trabalho, fazendo com que estes sejam fatores engessam sua prática e que
refletem como um espelho com suas preocupações e ansiedades.
Entre todos os trabalhos elencados acima, poucos citam a exclusão como fator
preponderante para compreender a inclusão educacional e, um dos únicos autores (SILVEIRA & OLIVEIRA, 2013) que abordam a questão da exclusão menciona a forma
com a qual o surdo é percebido no contexto escolar, devido à questão da comunicação
limitada e a diferença entre o surdo oralizado e o surdo que se comunica a partir de uma
Língua específica (LIBRAS), mas sem abordar a questão da exclusão implícita no processo de inclusão educacional.
Neste sentido, os estudos de representações sociais tratam de objetos como a diversidade, educação inclusiva, inclusão educacional, investigam sobre as raízes da exclusão como o objeto que caracteriza a diferença.
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7- ESTUDO EMPÍRICO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EXCLUSÃO POR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A metodologia aplicada no presente estudo tem como finalidade colher, no discurso de professores da Educação Infantil, as representações sociais de exclusão presentes nas práticas do contexto escolar, escondidas no terreno movediço do discurso “politicamente correto”, que envolve a inclusão educacional na rede regular de ensino. Teve
como base a análise das representações sociais sobre o aluno autista, a função social da
escola e a tarefa, que representam as práticas exercidas no contexto escolar.
Através dos estudos de Guimelli e Jacobi, nos anos 1990 sobre as representações
sociais da função do enfermeiro foi possível compreender o que ele chama de processo
de ativação sugerindo que existam práticas diferenciadas com relação ao cuidado, onde
algumas são prescritas pela doença, através do papel tradicional exercido pelos médicos
e as outras são representadas por um papel próprio de atendimento, relacionado à autonomia do enfermeiro com relação ao cuidado (GUIMELLI, 2003, p.68). Estes estudos
foram responsáveis por inspirar a construção da presente pesquisa.
Na construção e consolidação do objeto de pesquisa a suspeita que orientou esta
proposta de estudo é de que no imaginário do grupo de professores exista a imagem de
um profissional responsável pelo aluno com TEA, capaz de atendê-lo na rede regular de
ensino através de cuidados e formas diferenciadas de atendimento que não são de responsabilidade dele, mas de um “cuidador” sugerindo que existam práticas de exclusão
presentes no modelo de escola inclusiva.
A hipótese é que as novas práticas pareçam estar em situação contraditória com
representações antigas no caso da inclusão e, que a partir do estudo realizado, sejam
identificadas representações e suas transformações.
A associação entre o presente trabalho e os trabalhos de Guimelli (2003) traz a
sugestão de que existam práticas diferenciadas desenvolvidas no ambiente escolar que
transitam entre o considerado campo tradicional, marcado pelas políticas de inclusão
educacional encontradas no contexto escolar, prescritas por programas e instituições,
além de práticas que demonstrem o real papel do professor, de acordo com sua autonomia sobre o ato de ensinar o diferente e seus entraves.
A proposta metodológica da pesquisa tem como base três estudos, elaborados
com o objetivo de analisar de diferentes formas o mesmo objeto, mas partindo da investigação inicial sobre as práticas.O Estudo I tratou de uma pesquisa exploratória,com
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professores da educação infantil, cujo objetivo foi a identificação e a análise das práticas identificadas na rede regular de ensino com aluno com TEA, a partir da aplicação de um grupo focal (conforme roteiro descrito no Apêndice 01) e a construção e aplicação do inventário de práticas (conforme os Apêndices 02 e 03).
O Estudo II teve como objetivo identificar as representações sociais do aluno
autista e para atingi-lo foi aplicado um questionário composto por uma questão de evocação com o termo indutor “aluno autista”. Em seguida, com o intuito de complementar o presente estudo foi realizada a análise de similitude a partir dos dados colhidos
(conforme o Apêndice04).
Segundo Almeida e Cunha (2003, p. 150):
O referido método de análise dos dados corresponde, portanto, à ideia de que
os elementos constituintes da representação social mantém entre si uma relação simétrica não transitiva, denominada por Flament (1986) pelo termo relação de similitude. Essa relação, por sua vez, designa o fato de dois cognomes associarem-se no interior de uma dada representação social.

O Estudo III teve como objetivo identificar as representações sociais de escola
inclusiva e foi composto pela realização de 44 entrevistas semidiretivas com questões
abertas que abordaram os seguintes temas: práticas exercidas no ambiente escolar, função social da escola, aluno autista, relação inclusão/exclusão, diferenças entre integração e inclusão. O segundo instrumento que compôs o estudo três foi dividido em dois
questionários com dois termos indutores diferentes foram eles:“Educação Inclusiva” e
“Ser professor de aluno autista”, caracterizando o estudo denominado Zona Muda,
onde os sujeitos responderam a primeira questão quanto às suas impressões pessoais e
em seguida foi solicitado que eles respondessem sobre o que seus colegas de trabalho
pensavam sobre os termos indutores citados. E por fim que respondessem sobre o que
seus colegas de rede municipal pensavam sobre o assunto.
A utilização da técnica da “Zona Muda” se dá pela necessidade de investigar a
hipótese de que nem sempre as práticas exercidas pelos sujeitos condizem com o discurso apresentado pelos mesmos. Segundo ABRIC (2005 p. 23) existem duas partes que
compõem a representação sobre determinado objeto “uma representação explícita, verbalizada; uma segunda parte da representação, não verbalizada, não expressa – é o que
chamamos de zona muda”.
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7.1- Participantes da Pesquisa
Para a realização da coleta de dados, as Secretarias de Educação dos quatro
municípios citados anteriormente foram visitadas e as pesquisas devidamente autorizadas. Em seguida, foi realizado um mapeamento das escolas que trabalham com o primeiro segmento da Educação Básica, ou seja, Educação Infantil, de zero a cinco anos,
espaços estes considerados potenciais para a pesquisa.
Com relação ao reconhecimento do sujeito de pesquisa foi necessário partir do
princípio que “o sujeito da Teoria das Representações sociais, nos parece, ao menos em
princípio, bem delineado como sujeito do conhecimento, como sujeito coletivo e como
autor de seus discursos” (CAMPOS, 2005 p. 96).
Assim, contamos com participação de 243 professores, dos seguintes municípios: Juiz de Fora/MG, Barra do Piraí/RJ, Piraí/RJ e João Pessoa/PB.A escolha por estes
foi baseada em alguns critérios estabelecidos pela pesquisadora como: possuir estratégias de inclusão na rede regular de ensino; ter classificação segundo o IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) satisfatória, estarem em posição de referência para outros
municípios no respectivo estado com relação ao desenvolvimento da população, além de
serem responsáveis pela criação de políticas públicas municipais de inclusão.
Inicialmente, para a identificação dos sujeitos, foram formuladas seis questões
para o levantamento dos dados censitários, são elas: sexo, idade, escolaridade, se trabalha como professor especializado (em caso positivo, qual área de atuação), se já teve ou
tem algum aluno com necessidades específicas incluído e por fim se trabalha em uma
escola que considera inclusiva (em caso positivo, qual função exerce); como veremos a
seguir.

Participantes do município de Barra do Piraí
Localizado na região sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, o município de
Barra do Piraí nasceu às margens do Rio Paraíba do Sul, cresceu com a expansão do
Ciclo do Café e, com o progresso, foi construído o maior entroncamento ferroviário do
país, ligando os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.Segundo o último
censo demográfico, possui 94.778habitantes, com IDHM de 0,733 (IBGE, 2016).
No presente município foi possível aplicar todos os instrumentos propostos em
96 professores da Educação Infantil, de 29 escolas que oferecem serviços educacionais
em tal segmento (anexo IX), com idades entre 21 e 57 anos.
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Neste contexto com relação à formação acadêmica, a maioria dos professores
concluiu o ensino superior e cursos de pós-graduação lato sensu. Mas um dado relevante foi o aparecimento de um número significativo de professores que possuem somente
o ensino médio ou não concluíram o ensino superior, apesar das iniciativas do município com relação à formação docente, pois o município conta com uma universidade à
distância (Consórcio CEDERJ/CECIERJ) e com três universidades particulares em municípios vizinhos.Na caracterização da escolarização dos sujeitos 16% possuíam Ensino
Médio, 27 % possuíam superior incompleto, 32% possuíam superior completo, 27%
pós graduação lato sensu e nenhum pós graduação stricto sensu.
Quanto ao item “Professor Especializado”, 30% dos professores afirmaram serem especializados para o trabalho com pessoas com necessidades específicas, enquanto
70%,não. Entre as especialidades descritas pelos profissionais encontramos: Deficiência
Auditiva, Atendimento Educacional Especializado, Deficiência Intelectual, Ensino Colaborativo e Psicopedagoga.
Já no item que diz respeito ao “Aluno de Inclusão”, ou seja, quando é perguntado ao sujeito se o mesmo já trabalhou com algum aluno de inclusão, 94% comentaram
já ter participado de situações de inclusão em sala regular, enquanto apenas 6% disseram nunca terem tido aluno incluído em sala.
No que se refere ao reconhecimento de uma escola inclusiva em seu espaço de
trabalho, a maioria dos professores afirmou que participam de uma escola inclusiva.
Dos entrevistados 72% reconhecem a escola como inclusiva, 13,5% não reconheceram e
13,5% não responderam.
Quanto às funções exercidas na escola considerada inclusiva estas foram nomeadas: supervisora, diretora, ensino colaborativo e professora. Sendo que 45% dos participantes declararam ser professora neste espaço.
Com relação à rede Municipal de Barra do Piraí observou-se que existem políticas públicas de inclusão sendo construídas, mas que ainda necessitam de maiores investimentos. Sua rede física de atendimento necessita de reparos o que demonstrou gerar
nos participantes um desconforto e uma preocupação com a utilização destes espaços.
Outra dificuldade enfrentada pelo município foi encontrar professores dispostos a trabalhar com o coensino denominado também como ensino colaborativo.
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Participantes do município de João Pessoa
O município de João Pessoa fica na região no estado da Paraíba, possuindo atualmente 791.438 habitantes e IDH de 0,763, segundo o Censo de 2010.
A partir da observação da rede municipal de João Pessoa foi possível afirmar
que existe um esforço para que a Educação Infantil, que atenda à clientela de zero a
cinco anos, seja oferecida em período integral. As crianças atendidas na faixa entre zero
e dois anos já são atendidas em regime integral, enquanto as crianças de 3 a 5 anos ainda são atendidas no regime “parcial”, ou seja, meio período.
No presente município foi possível aplicar todos os instrumentos propostos em
35 professores da Educação Infantil, de 9 escolas que oferecem serviços educacionais
em tal segmento (ApêndiceX).
Algumas escolas visitadas, principalmente as que funcionam em novos prédios,
são preparadas para acomodar as crianças em período integral de acordo com a proposta
do Ministério da Educação. Assim, percebe-se que as iniciativas não só na Educação
Infantil, mas no primeiro segmento do Ensino Fundamental estão voltadas à transformação do oferecimento das atividades em regime integral.
Quanto ao espaço físico das escolas, percebe-se uma preocupação marcante do
município em manter as edificações em perfeito estado para atender às crianças, se não
estão alocadas em novos prédios, são acomodadas em antigos casarões, mas com condições satisfatórias de permanência.
Com relação aos sujeitos do referido município, participaram da pesquisa 35 sujeitos, de seis escolas (Apêndice XI), na maioria mulheres, com apenas um sujeito do
sexo masculino, com idades entre 20 e 55 anos. Com relação à formação acadêmica,
52% dos participantes concluíram o Curso Superior, enquanto 14% não conseguiram
concluir seus estudos e 14% possuem estudos de pós-graduação lato sensu, 4% dos participantes não declararam formação e 8% relataram estar concluindo curso de pósgraduação.
Quando questionadas se são professoras especializadas ou não, 56% admitem
não serem, enquanto 42% afirmaram possuir alguma especialização, dentre elas, psicopedagogia e áreas afins. Mas, o mais interessante, é que metade das professoras que se
declararam especializadas, colocaram a Pedagogia como a área de especialização, colocando o curso superior como a área acadêmica que capacita de forma específica o professor. Este fato se dá pela maneira com que as professoras são inseridas no mercado de
trabalho, muitas delas entram na Educação Infantil como auxiliares de sala e até mesmo
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como professora em berçários e, caso tenham perfil, são encaminhadas para cursos de
Pedagogia, na grande maioria oferecidos por universidades particulares, a partir de convênios com a prefeitura municipal.
Com relação à prática com aluno com necessidades específicas em situação de
inclusão, 62% dos participantes relatam ter trabalhado com aluno em situação de inclusão na rede regular de ensino, enquanto 38% dos participantes afirmaram não ter tido
essa experiência ainda.
Quanto ao critério de caracterização, se o professor reconhece a escola em que
trabalha como inclusiva, 70% afirmaram que sim.
Um dado importante a ser considerado foi a dificuldade em conseguir sujeitos
para responder aos instrumentos de pesquisa. A expectativa era de 50 questionários respondidos e 15 entrevistas realizadas, mas foi possível realizar apenas 12 entrevistas e 35
questionários.
As dificuldades encontradas foram a localização geográfica das escolas, por serem muito distantes umas das outras e o deslocamento demorado; além da resistência
dos professores em participarem da pesquisa, pois a maioria dos professores da Educação Infantil é contratada e como este ano teremos eleições municipais, estes temiam
serem desligados do quadro de funcionários a partir das repostas dadas nos instrumentos
de pesquisa, como os próprios professores relataram “vivemos em terra de coronéis, não
podemos dar bobeira” ou ainda por afirmarem que moram em um “Curral eleitoral”.

Participantes do município de Juiz de Fora
Juiz de Fora é considerado um município de grande porte e está localizado na
região denominada Zona da Mata, no estado de Minas Gerais,atualmente possui
516.247 habitantes, com IDHM de 0,778, segundo o Censo de 2010. (IBGE, 2016).
O município nasceu com a criação do “Caminho novo”,estrada que ligava os
estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que procurava facilitar o transporte do ouro,
sem que o mesmo fosse contrabandeado. Em seguida, surgiu um povoado, através do
incentivo do Império a partir de doações de terra para os nobres da época, criando o
povoado de Santo Antonio do Paraibuna, mais tarde Juiz de Fora. As principais atividades econômicas exercidas no município são:a industrial considerada a mais expressiva
pela localização do município no eixo industrial que vai da BR-040 a BR116; o setor de
prestação de serviços,o turismo também destaque expressivo no município, enquanto a
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produção dos setores de agricultura e agropecuária são consideradas menos significativos para a economia local.
A pesquisa envolveu 65sujeitos, 96 % do sexo feminino e 4% do sexo masculino. A faixa etária dos participantes foi de 20 a 60 anos em uma concentração maior de
30 a 48 anos.Quanto à escolaridade, 3% com curso superior incompleto; 28% com curso
superior completo; 50% com pós graduação Lato sensu; e 10% com pós graduação sctricto sensu.
Com relação ao item ser professor especializado, 45% dos sujeitos declararam
ter alguma especialização e quanto ao reconhecimento do trabalho em escolas inclusivas
80% admite que suas escolas são consideradas como tal.

Participantes do município de Piraí
O município de Piraí, localizado na região Sul Fluminense do estado do Rio de
Janeiro, às margens da Via Dutra, considerado de pequeno porte, com 26.314 habitantes
e IDH 0,708.
Com relação aos sujeitos do referido município, participaram da pesquisa 47 sujeitos, de seis escolas (anexo XI) , na maioria mulheres, com apenas um sujeito do sexo
masculino, com idades entre 20 e 55 anos. Com relação à formação acadêmica, 52% dos
participantes concluíram o Curso Superior, enquanto 14% não conseguiram concluir
seus estudos e 14% possuem estudos de pós-graduação lato sensu, 4% dos participantes
não declararam formação e 8% relataram estar concluindo curso de pós-graduação.
Quando questionadas se são professoras especializadas ou não, 56% admitem
não ser especializado, enquanto 42% afirmaram possuir alguma especialização, dentre
elas, psicopedagogia e áreas afins. Mas, o mais interessante é que metade das professoras que se declararam especializadas, colocaram a Pedagogia como a área de especialização, colocando o curso superior como a área acadêmica que capacita de forma específica o professor. Este fato se dá pela maneira com que as professoras são inseridas no
mercado de trabalho, muitas delas entram na Educação Infantil como auxiliares de sala
e até mesmo como professora em berçários e, caso tenham perfil, são encaminhadas
para cursos de Pedagogia, na grande maioria oferecidos por universidades particulares,
a partir de convênios com a prefeitura municipal.
Com relação à prática com aluno de inclusão, 62% dos participantes relatam ter
trabalhado com aluno em situação de inclusão na rede regular de ensino, enquanto 38%
dos participantes afirmaram não ter tido essa experiência ainda.
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Quanto ao critério de caracterização onde o professor deve reconhecer se já trabalhou em uma escola inclusiva, 70% afirmaram de forma positiva.
Com relação ao instrumento aplicado em Piraí, é possível relatar que a escolha
das escolas foi feita pela secretaria municipal de educação, por conta das pesquisas em
andamento no município, com o intuito de não atrapalhar as atividades nas unidades
educacionais; assim 5 escolas participaram da pesquisa (Apêndice XII).
Por ser considerado o primeiro município digital do país, através do projeto Piraí
Digital, o mesmo atrai pesquisadores de todas as regiões, por isso a disponibilização de
unidades específicas.
Após o contato com os sujeitos foram aplicados diferentes instrumentos de pesquisa como: entrevistas, questionários de livre evocação com termos indutores, além da
confecção de grupo focal e aplicação de inventário.
Desde o princípio, os participantes estavam cientes do desenvolvimento da pesquisa a partir dos dados referentes ao desenvolvimento da mesma, contidos no Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo I), após a assinatura dos termos foram
aplicados os instrumentos de pesquisa.
7.2 - Estudo I –Práticas Inclusivas
O objetivo deste estudo foi investigar se existem novas práticas sendo forjadas
no contexto escolar e se estas podem ser reconhecidas como práticas inclusivas ou se
ainda têm como base a noção de exclusão.
A princípio foi realizado um estudo experimental, a partir da construção de um
grupo focal, realizado no município de Piraí/RJ, mais especificamente no Jardim de
Infância Maia Vinagre, localizado no Distrito de Santanésia. O distrito nasceu a partir
da construção de uma vila de casas para operários e atualmente é considerado um dos
bairros “ricos” por abrigar uma grande fábrica de papel que por muitas décadas foi uma
das principais fontes de renda do município.
O grupo focal contou com a participação de seis professores da Educação Infantil, divididos em cinco do sexo feminino e um do sexo masculino. Todos eram profissionais da Educação Infantil do município, da rede pública, com idades entre 37 e 50
anos, com formação em diferentes níveis de ensino: ensino médio (curso normal), graduação e pós-graduação lato sensu.
O instrumento de pesquisa teve como base 10 questões indutoras descritas no
anexo II.Os resultados obtidos no grupo focal foram analisados e serviram como base

84

para a confecção de um inventário de práticas, aplicado posteriormente para todos os
participantes da pesquisa.
Os dados colhidos estão descritos abaixo de acordo com as respectivas questões
abordadas:
1- Existem práticas diferenciadas em sala de aula no caso da Inclusão de Alunos
com TEA?
O grupo concorda com relação à existência de práticas diferenciadas com alunos
com TEA. Os professores afirmam que são práticas específicas do trabalho com esta
clientela, citam algumas com certa frequência e segurança, mas o discurso ainda está
permeado por um terreno movediço, onde as incertezas sobre o resultado do trabalho
ainda pairam sobre o ambiente escolar.
2- Quais são as práticas consideradas facilitadoras do processo de inclusão em sala?
Os professores citam como práticas diferenciadas em sala de aula realçando os
seguintes itens: adequação da fala, pois existe uma fala diferenciada, de devido ao fatoda criança com TEA não compreender os “combinados” no grupo. Segundo eles são
necessários comandos para que ela entenda a mensagem; estratégias diferenciadas como
colocar um filme para acalmar, quando o aluno com TEA vive um momento de stress
muito grande. Ressaltaram a importância do contato com equipe multidisciplinar (equipe externa com pouco contato com a escola) que acompanha o aluno com TEA;o planejamento e construção de atividades diferenciadas; além do trabalho com imagens, rotina, e com a agressividade da criança.
Alguns relatos marcaram a atividade como:
1- Quanto à agressividade
“Coloquei A.C direcionada com crianças de reflexo rápido, pois agente se adéqua à nossa realidade” (T. 37anos)
“As crianças se preparam e já sabem quando a criança está nervosa” (V. 39
anos).
2-

Com relação à sensação de impotência relacionada ao ensino-

aprendizagem
“Muita coisa eu fiz, muita não, o pouco que eu fiz com M. E., foi no individual,
ela exigia muita atenção diferenciada, pois não sentava para ouvir uma história, perambulava pela sala o tempo todo, sempre muito nervosa.” (V. 39 anos)
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3-

Existe a possibilidade de atender o aluno com TEA a partir de um

horário diferenciado, ou seja, diminuindo o tempo de permanência dele na escola
regular?
Os professores responderam que os alunos não deveriam ter um horário diferenciado, mas que o quantitativo de alunos por turma deveria ser reduzido, além da necessidade de um mediador em sala. Mesmo porque são turmas de Educação Infantil, de uma
escola pública, onde o professor tem que dar conta da turma, sem a presença de professores auxiliares.
“O tempo na Educação Infantil já é estabelecido como rotina, o que facilita o trabalho com o Autista” (T. 37 anos)

4- Como você vê o aluno Autista no contexto da escola regular?
As professoras comentam que as atividades que interessam ao aluno com TEA, são
desenvolvidas de forma tranquila.
“O aluno precisa de rotina, a questão do tempo foi sendo adequado, ela não participava como as outras crianças, mas ela ficava quietinha, na dela, sem perturbar”.(V.
39 anos)

5- Existe um perfil de professor diferenciado para trabalhar com o aluno
com TEA?
O grupo sugere que não existe um perfil de professor diferençado para trabalhar
com aluno com TEA.
“Eu acho que ele não tem que ser diferente, mas melhor preparado”.
“Fala-se de inclusão, mas sem preparar o professor”.
“Além de não ser preparado agente ainda é criticado, pois acham que não estamos
dando aula, quando fazemos alguma coisa diferente. Acham que é “frescura” ou pirraça do aluno e que não damos conta.”(V. 39 anos)
“Ele tem que ter formação acadêmica desde o início”. “O Autismo é sempre
uma novidade.” (A. 41 anos)

6- O professor da rede regular de ensino dá conta do aluno com TEA?
O grupo afirma que não dá conta.

7- É necessária uma formação diferenciada para incluir alunos com TEA?
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O grupo concorda quando o assunto é formação diferenciada, pois afirmam não ter
formação específica para trabalhar com o diferente.
“Como não temos muito conhecimento, como de fato agente não tem, vamos
trabalhando por tentativas.” (V.39 anos)

8-

É necessário suporte técnico para a escola, no que diz respeito à in-

clusão?
Os professores apontam a necessidade de um mediador com capacitação específica para o trabalho com alunos com TEA.
“No município de Barra do Piraí já existe, se tem uma criança com necessidades especiais, tem a professora bidocente, não é auxiliar, é outro professor quem
acompanha, é bidocente que chama, ensino colaborativo”. (R. 47 anos)

9- É possível ensinar alunos com TEA?
O grupo concorda que sim, é possível ensinar alunos com TEA.

10- Quais são as principais dificuldades para ensinar alunos com TEA?
Entre as dificuldades foram citados: número de alunos por sala; falta de mediador em sala; falta de capacitação do Mediador e este nem sempre tem formação pedagógica; falta de limite de outros alunos, pois eles não entendem que aquela criança tem um
problema e começam a imitar as crises de birra em sala; falta de laudo; incerteza no
diagnóstico, pois por vezes os médicos sugerem, mas não afirmam que a criança tem
TEA.
“Ela sugere, mas não afirma, então a secretaria não pode dar suporte, só com
laudo.” (S. 49)
A falta de diálogo entre profissionais de equipe multidisciplinar e o professor é
outra questão apontada pelos professores.
“A dificuldade entre o profissional com a Educação, eles não sabem como funciona e o quantitativo de alunos por turma.” (A. L. 50)
“Dar uma atividade para a aluna com TEA, prestar uma assistência pra ela e
conseguir prestar assistência para a turma, porque eu sei que tem que ser diferenciado,
mas meus alunos tem 3 anos, completando 4 anos e precisam de mim também.” (T.38
anos)
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11- Quem é o aluno com Transtorno do Espectro Autista?
É um aluno considerado: quieto, calado, retraído, na dele, apresenta estereotipias
e crises de birra, faz pirraça, fala coisas que os colegas não entendem e é Agressivo.
“30% dos alunos estão no mesmo nível do meu aluno autista”. São considerados alunos sem laudo, mas que apresentam necessidades diferenciadas. (T. 37 anos)
“O grito dela me traduz isso: não estou aguentando, preciso de ajuda, me ajuda? Quando ela dá um grito eu vou abraço, sento com ela, dou atenção, tenho que parar tudo o que eu estou fazendo e abraçar, entendeu?” (T. 37 anos)
“No contraturno eu trabalho em sala de recursos em outro município e presto
essa assistência aos alunos. (T. 37 anos)
“A turma de inclusão é uma turma feliz” (T. 37 anos)
“A escola não pode obrigar a contratação de um mediador, mas tem que aceitar
o aluno. O professor tem que aceitar e não falar nada” (R. 47 anos)
“Sofri com aluno que era agressivo, me espremia na porta. (A. L. 51 anos)
“Tem que ter suporte da secretaria”. (T. 37 anos)
“Necessidade de sala de recursos para o AEE, muitas vezes esta sala é improvisada”.(A. 41 anos)
Enfim, é possível concluir que a partir da realização do grupo focal, os professores admitirama presença de práticas diferenciadas e específicas para o aluno com TEA
na rede regular de ensino, colocando certa diferença entre o trabalho do professor e do
professor especialista.
As práticas foram divididas de acordo com demandas pedagógicas e de cuidado,
relatando a “agressividade dos alunos” e a “falta de conhecimento” sobre tal transtorno
como fatores que impedem o desenvolvimento de ações inclusivas no ambiente escolar.
Por outro lado, os professores citaram práticas cotidianas consideradas comuns em todas as escolas, mas que sinalizam a construção de adaptações para os alunos com TEA e
admitiram não estarem “preparados” para a realização destas.
Neste sentido, o professor admitiu a falta de preparo para o trabalho mais específico e, que de acordo com as práticas diferenciadas exercidas na escola, sofre com o
julgamento de colegas a partir de comentários como “o professor está perdendo as rédeas da situação”, por conta de crises de birra presenciadas nos corredores da escola.
Quando questionados sobre a permanência na escola, e se deveria ser estipulado
um horário diferenciado para alunos considerados diferentes, os professores responderam que não, mas que o quantitativo de alunos deveria ser revisto.
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Neste contexto percebe-se que, quando o professor admite não existir a necessidade de um horário diferenciado, mas sim uma mudança nas “regras da escola” quanto
ao número de alunos, sentimos uma sutil transferência da responsabilidade sobre o “insucesso” do processo de inclusão para a instituição escola e suas normas préestabelecidas. O professor tem receio de que, ao admitir condutas e formas diferenciadas de avaliação, fato que pode estar corroborando com práticas de “exclusão”.
Com relação às características do aluno com TEA na rede regular de ensino, os
comentários giraram em torno de um “controle” do aluno de acordo com rotinas e atividades específicas, refletindo a ideia de que se o “aluno fica quietinho e não perturba” as
atividades acontecem de forma satisfatória, reconhecendo que, por vezes, atrapalha ter
um aluno de inclusão em sala.
Neste ínterim, quando questionados sobre um perfil diferenciado de professor
para o trabalho com TEA, todos afirmaram não existir esse profissional, mas que em
contrapartida, para que sua prática docente seja satisfatória, necessita ser “capacitado”,
muito responsável e dedicado. Isso mostra novamente o quanto o professor se preocupa
em não expressar a exclusão em seu discurso e como ele se policia para demonstrar o
que realmente pensa com receio de julgamentos.
Na questão de número seis, com relação ao “dar conta do aluno com TEA”, o
grupo afirma que não é possível dar conta de práticas específicas no contexto escolar,
sem formação diferenciada e apoio técnico. Em seguida, falam sobre o suporte técnico
necessário para o atendimento desta clientela, colocando algumas características específicas do Transtorno vivenciadas na escola.
Neste estudo exploratório os professores foram questionados quanto às práticas
exercidas em sala de aula com alunos com TEA, ou seja, esperava-se que o discurso
colhido mostrasse quais eram as angústias e até que ponto os professores reconheciam
suas práticas como inclusivas, além colher dados para a composição de uma nova etapa
da pesquisa.

Aplicação do Inventário de Práticas
Na segunda fase do estudo II, a partir da aplicação e análise do grupo focal, foi
realizado um levantamento sobre as práticas citadas no momento da atividade (anexo
III) e, em seguida, elaborada uma seleção destas com o objetivo de elencar as mais comuns encontradas no contexto escolar.
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Logo após a avaliação das práticas levantadas no grupo focal, foi construído o
inventário de práticas(anexo IV)com 40 práticas sugeridas para que os professores escolhessem dentre estas as 10 julgadas mais relevantes para o trabalho com alunos com
TEA na rede regular de ensino e desenvolvidas pelo professor da rede regular, além da
escolha de outras 10 práticas julgadas relevantes para o trabalho do “professor especialista” no mesmo espaço. O professor especialista sugerido no instrumento pode ser considerado como o profissional de educação especial, que desenvolve ações de intervenção e acompanhamento na rede regular através do AEE, Coensino ou na figura de cuidadores, mediadores e bidocentes.
Quanto à aplicação do instrumento, participaram desta fase de estudo 155 sujeitos, distribuídos da seguinte forma: 44 em Barra do Piraí, 49 em Juiz de Fora, 24 em
João Pessoa e 38 em Piraí.
Segundo a avaliação dos dados colhidos foi possível organizar as práticas sugeridas em sete categorias:
Categoria 1: relacionada ao conhecimento e a formação docente que envolve o
estudo sobre a elaboração de práticas desenvolvidas para o aluno com TEA, como adequações e adaptações de currículo, rotinas e espaço físico;
Categoria 2:práticas comuns da sala de aula regular, relacionadas às questões
que marcam a institucionalização do serviço educacional, como atividades burocráticas,
ritualísticas , de troca entre os pares e familiares; que marcam e organizam o trabalho do
professor como: conselhos de classe, reuniões pedagógicas e reuniões de pais.
Categoria 3: composta por práticas relacionadas aos componentes afetivos como o carinho, a atenção dedicação ao aluno, além do atendimento à seus familiares.
Categoria 4: formada por práticas cotidianas relacionadas ao aproveitamento
escolar e alfabetização;
Categoria 5: práticas específicas do trabalho com aluno com TEA, consideradas
necessárias para as adaptações no ambiente da escola regular refletindo no currículo e
avaliação como: conhecer o TEA, elaboração de atividades específicas de rotina, lidar
com crises comportamentais;
Categoria 6: práticas relacionadas ao cuidado, como levar ao banheiro, trocar
fraldas, enfim, um acompanhamento mais próximo do aluno.
Categoria 7: composta por práticas consideradas de atendimento específico do
aluno com TEA, como elaboração e execução de atividades diferenciadas e de atendi-
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mento, preparação de material didático e suas adaptações, interpretação de laudo médico e acompanhamento do referido aluno.
Com relação à categoria um os professores marcaram práticas relacionadas à
busca de conhecimento sobre o TEA, a partir de cursos de formação continuada, o estudo sobre as características do aluno com TEA e a participação da equipe multidisciplinar em parceria com o professor; reconhecendo que este conjunto de práticas deve ser
desenvolvido por ambos os professores, tanto o especialista quanto o da sala regular,
além de considerar a inclusão dos alunos com TEA um desafio que necessita ser conhecido independente da função exercida pelo professor.
Quanto à categoria dois os professores, em sua maioria, reconheceram as práticas cotidianas como de responsabilidade do professor da rede regular de ensino, sem
envolver o professor especialista, enquanto a participação em reuniões de pais eles admitiram ser uma função de ambos.
No que diz respeito aos componentes afetivos, descrito na categoria três, os professores reconheceram estas como práticas que devem ser exercidas por ambos os professores, reforçando o pensamento de que o aluno deve ser “abraçado” por todos os atores envolvidos no processo de inclusão.
Na categoria quatro, com relação ao aproveitamento escolar e a alfabetização, os
professores admitiram a necessidade de parceria entre os dois profissionais, sendo esta a
função dois profissionais.
A categoria cinco, foi marcada pelas atribuições reconhecidas pelos professores
como de responsabilidade somente ao professor da sala regular, referentes à adaptação
do espaço físico, à elaboração das atividades específicas, à responsabilidade em fazer o
aluno aprender e ser independente bem como à realização de intervenções na turma visando a aceitação do aluno com TEA frente às rotinas escolares.
Com relação à categoria seis,com práticas relacionadas às atividades que visam
o cuidado e a segurança dos alunos com TEA,a pesquisa mostra a partir dos dados que
não foram práticas escolhidas de forma expressiva pelos professores para caracterizar o
trabalho com estes alunos.
Por fim, na categoria sete observou-se que, as práticas determinadas pelo maior
conhecimento sobre o aluno com TEA e consideradas mais específicas foram sugeridas
pelos professores como características do trabalho do professor especialista.
A partir da análise das categorias acima, podemos inferir que o professor da rede
regular de ensino reconhece a necessidade em construir práticas diferenciadas além de
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admitir o seu papel em desenvolver estas práticas assim como o papel do professor especialista e sua importância no desenvolvimento de questões específicas que podem ser
perfeitamente desenvolvidas em parceria no contexto escolar.
Outra questão que chama atenção nos resultados da pesquisa é o início de uma
mudança de pensamento do professor sobre a inclusão, pois as impressões que ele possui sobre o aluno especial é organizada a partir do reconhecimento deste pela sociedade
e seu percurso formador até então pautado na segregação. Sinaliza que, por mais que
este aluno não fizesse parte do ambiente no qual o professor exerce suas práticas, atualmente existe um movimento alicerçado em políticas públicas, movimentos sociais e
questões ideológicas, que inclui este aluno com suas dificuldades, mesmo reconhecendo a escola como um espaço construído com base em práticas antigas de reprodução e
segregação,constatando suas dificuldades na novas práticas.
7.3- Estudo II - As Representações sociais do “aluno autista”.
O estudo II teve como principal objetivo a realização da análise sobre as representações sociais de professores da Educação Infantil sobre o aluno autista, com base
em duas metodologias diferentes, a fim de compreender até que ponto estas representações sãomarcadas por práticas relacionadas às concepções de inclusão e exclusão.
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário composto de
uma questão de Evocação onde os professores responderam: “O que lhe vem à cabeça
quando você ouve a expressão “Aluno Autista?”(anexo V).
A análise inicial foi realizada a partir do tratamento dos dados colhidos, com a
divisão dos elementos evocados a partir da aplicação do instrumento, além da separação
dos mesmos de acordo com a freqüência, além de identificar um possível núcleo central
das representações sociais, com o auxílio do software EVOC 2003 (Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations).
A segunda análise foi realizada a partir do estudo sobre as conexões entre os elementos de uma representação, ou seja, a Análise de Similitude, utilizando o método
desenvolvido por Claude Flament na década de 1970, onde os resultados são apresentados em forma de “árvore” a partir do grau de conexidade entre os elementos (Sá, 1996).
De acordo com a análise dos dados utilizando o método de análise de similitude
foi possível identificar os laços que ligam os elementos de uma representação e descobrir suas relações de hierarquia, proporciona a sistematização interna de um conjunto de
elementos que compõem uma representação (ABRIC, 1994).
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O estudo foi aplicado nos quatro municípios participantes da pesquisa, divididos
da seguinte forma: Barra do Piraí 96, João Pessoa 35, Juiz de Fora 65, Piraí 47; todos
professores da Educação Infantil, compondo o escopo de 243 participantes.
Para organizar e gerar dados para análise no estudo II, foi utilizado o software
EVOC 2003 (Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations), no qual
o raciocínio procura associar a freqüência das palavras e expressões evocadas pelos sujeitos, obedecendo a ordem das evocações, permitindo a identificação dos elementos das
representações sociais que são considerados centrais a partir da produção discursiva
(VÉRGÉS, 1992).
Desta forma, para analisar dos dados colhidos recorremos à análise de conteúdo
segundo Bardin, que considera a existência de uma “atração do investigador sobre o
escondido, o latente, o não-aparente” contido no discurso dos sujeitos, refletindo em
práticas existentes no contexto escolar (BARDIN, 2000).
De acordo com Abric (2001),quando utilizamos como instrumento a entrevista,
devemos recorrer aos métodos de análise de conteúdo, pois a mesma é passível de diversas interpretações e os métodos de análise de conteúdo utilizados recentemente possuem o objetivo de separar a subjetividade a partir do olhar dos pesquisadores, justificando assim a escolha por tal método de análise (ABRIC, 2001).
Após o tratamento dos dados foram encontrados os resultados e, em seguida, organizados a partir de um quadro de quatro casas, levando em conta a freqüência e a ordem das evocações elaboradas por professores da Educação Infantil quanto ao “Aluno
Autista”.
A distribuição do que chamamos de “quadrantes”, seguiu a seguinte organização: o primeiro quadrante representou um possível Núcleo Central, e que ABRIC (1994
p. 20) reconhece como o “Núcleo estruturante de uma representação”, enquanto os elementos considerados periféricos foram organizados nos três quadrantes restantes da
seguinte forma: o segundo e o terceiro quadrante foram compostos por elementos considerados intermediários, e o quarto quadrante composto por elementos periféricos; todos relacionados de forma direta ou indiretamente com o Núcleo Central.
Assim, os resultados encontrados após o tratamento de dados foram organizados
conforme mostra o quadro um:
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Quadro 1. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação ao termo
indutor “aluno autista”, após a análise dos dados com o auxílio do Programa EVOC.
Ordem média de evocação
Frequência
>15

<15

Inferior a 3,2
Núcleo Central
53. Desafio (2,113)
43. Atenção (3,093)
32. Isolamento (2,156)
30. Cuidado (3,133)
28. Socialização (2,536)
24. Dificuldade (2,167)
23. Aprendizagem (2,783)
23. Interação (2,783)
22. Paciência (3,045)
20. Pesquisa (2,700)
17. Experiência (2,882)

Superior a 3,2

39. Amor (3,538)
37. Carinho (3,595)
29. Dedicação (3,276)

25. Inclusão (3,360)
19. Compreensão (3,579)
19. Comunicação (3,842)
18. Respeito (3,444)
17. Estudo (3,294)
15. Rotina (4,133)
15. Afetividade (3,733)

Segundo a análise do quadro acima, observa-se que o primeiro quadrante é composto por elementos considerados evocados com maior freqüência, sinalizando um provável núcleo central das representações sociais dos professores sobre o aluno autista,
onde os termos estão dispostos da seguinte forma: desafio com frequência mais elevada
(53), seguido por atenção(43),isolamento(32),cuidado(30), socialização(28).
Os dados mostraram que os professores vêem o aluno autista como algo desafiador, que necessitam de construção de novas práticas, mas ao mesmo tempo carregam a
visão assistencialista referente à atenção e o cuidado diferenciados que permeia essas
práticas. Outro elemento importante se refere às características consideradas marcantes
do Transtorno do Espectro Autista, como o isolamento e a dificuldade de socialização,
que ao mesmo tempo exige do professor maior esforço, além da importância da socialização dos alunos que possuem tal transtorno.
O desafio de ter um aluno com TEA é sustentado pela especificidade das práticas que necessitam ser construídas no ambiente escolar, mas que, a partir do conjunto de
espectros presentes no TEA, que, por vezes, incomodam não só o professor, mas a comunidade escolar, por ser um elemento considerado novo na escola, pois antes este aluno não freqüentava a rede regular de ensino.
Com relação aos elementos do segundo quadrante, considerados intermediários e
mais próximos do núcleo central, foram evocados os seguintes elementos: amor(39),
seguidos de carinho (37) e dedicação (29).Estes elementos são próximos ao que consi-
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deramos como núcleo central, por apresentarem maior média de evocação, ou seja, ainda são relevantes para a construção e manutenção do núcleo central das representações
sociais. Conforme apresentado em diferentes trabalhos sobre as representações sociais
da Educação Inclusiva, as relações afetivas são encontradas em grande parte como Núcleo Central, como elementos com maior evocação. No caso dos resultados encontrados
neste estudo, percebe-se que, quando questionados sobre o aluno autista, o discurso
“romantizado” pautado em laços afetivos, surge como secundário e não mais central.Tal
fato mostra que, não significa que estes elementos deixaram de ser significativos, mas
que são considerados relacionais.
O terceiro quadrante revela elementos evocados naturalmente, que apresentam
frequência inferior em relação ao primeiro e segundo quadrante, podendo ser reconhecidos como elementos que estabelecem uma relação de contraste com os outros elementos. Por outro lado, procuram sustentar os elementos do núcleo central com relação ao
desafio. Assim, no terceiro quadrante identificamos como elementos intermediários e
um pouco mais distantes do Núcleo Central: Dificuldade (24), Aprendizagem
(23),Interação(23), Paciência (22), Pesquisa(20) eExperiência(17), sinalizando ainda a
dificuldade como parte do desafio a ser enfrentado com a prática diária com alunos com
TEA, reforçando o elemento desafio citado no primeiro quadrante. As características do
aluno autista como o déficit de aprendizagem e de interação aparecem como elementos
que dificultam as práticas vivenciadas no ambiente escolar e que exigem experiência,
paciência e pesquisa. O professor afirma não ter experiência para o trabalho diferenciado, com práticas específicas e que exigem estudo, retomando também a questão assistencialista quando cita a paciência para lidar com tais características.
No quarto quadrante, estão localizados os elementosconsiderados mais distantes
do Núcleo Central e reconhecidos como periféricos, agrupados na periferia que mais se
distancia do núcleo central e, portanto, para esse grupo, pode-se dizer que apenas tangencia as representações sociais sobre o fenômeno, porém ainda fazem parte do discurso, e, portanto, podem emergir ou desaparecer.Portanto, neste quadrante encontramos:
Inclusão(25), Compreensão(19), Comunicação (19), Respeito (18), Estudo(17), Rotina(15) e Afetividade (15); e assim, podemos afirmar que as concepções de inclusão e
suas condições para que o processo aconteça são fatores importantes, mas não centrais,
segundo termos como “compreensão” e “respeito”.
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As características do Aluno Autista voltam a aparecer como a dificuldade de
comunicação e a rotina exigida pelos mesmos, além da necessidade de estudo por parte
do professor que leva em consideração a afetividade como fator preponderante.

Análise de similitude
Para complementar o estudo do instrumento acima, a análise foi realizada com
base no método de Análise de Similitude. Para compreender as conexões existentes entre os elementos evocados anteriormente, foram criadas 13 categorias para a distribuição
destes, a seguir os dados foram inseridos no software SIMI, um software que permite
realizar a Análise de Similitude entre os elementos e a possível ligação destes com o
Núcleo Central.
Os elementos encontrados no estudo inicial foram organizados em 13 categorias,
a partir da análise dos dados gerados pelo software EVOC, considerando a freqüência
de evocação e a relação entre os termos, para então, descobrirmos as relações entre os
termos evocados, que, por mais que não estejam localizados no Núcleo Central de uma
representação, estabelecem relações que sustentam este núcleo, a partir das conexões
estabelecidas entre os mesmos. As categorias são compostas por elementos divididos
conforme a descrição abaixo:
- Categoria I: Desafio
Os elementos encontrados na categoria um são permeados por questões referentes às práticas de inclusão noensino comum, mostrando o quão desafiador é o trabalho
com os alunos com TEA por conta do despreparo dos professores, marcado pelo “medo
do novo”, do desconhecido; as dificuldades encontradas durante o processo devido à
demanda de trabalho diferenciado, buscando uma conquista diária e o pleno desenvolvimento da referida clientela.

- Categoria II: Atenção
Com relação aos elementos que compõem a Categoria II, os elementos refletem
a noção de assistência, pois, para os professores da Educação Infantil, o trabalho com os
alunos com TEA exige atenção, ajuda diferenciada e cuidados especiais. A atenção específica ao aluno com TEA demanda que o professor seja paciente e dedicado, além de
preocupado com o aluno e com a geração de novas expectativas de progresso do mesmo.
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- Categoria III: Isolamento
A Categoria III é marcada por características do aluno com TEA referentes ao
Isolamento, apontado com uma das causas da dificuldade de socialização, característica
particular de tal transtorno. Os elementos evocados apontam para um indivíduo isolado,
que possui um mundo próprio, como se fosse uma ilha, introvertido, sozinho, sensível
ao toque, mas que por outro lado se mostra carente em determinadas situações.
- Categoria IV: Déficit de Socialização
A categoria IV traz elementos referentes às dificuldades de socialização do aluno
Autista, ou seja, características que interferem na relação com os pares, como: a falta de
comunicação, interação, contato visual; a presença de comportamentos repetitivos (estereotipias); o estilo metódico e, por vezes, apático das pessoas com TEA.
- Categoria V: Déficit de Aprendizagem
O Déficit de Aprendizagem abordado na categoria V se refere às características
observadas em pessoas com TEA no que diz respeito à construção da aprendizagem,
revelando as dificuldades enfrentadas no processo, como dificuldade de abstração, concentração e limites.
- Categoria VI: Afeto
Nesta categoria, em especial, são citadas as relações afetivas presentes no trabalho do professor, como se a condição para a inclusão tivesse como base sentimentos que
fizessem com que o aluno com TEA, recebesse mais carinho e amor; enquanto o professor revela os seus próprios sentimentos com relação à esta clientela, permeados pela
angústia, medo, insegurança e ansiedade.
- Categoria VII: Inclusão
A categoria VII é denominada Inclusão por sugerir elementos que façam parte
do processo de inclusão como condição para “conviver com o outro de forma plena”, é
como se perguntássemos “o que é necessário para incluir o aluno com TEA?”. Tal fato
sustenta a posição de termos que descrevem a aceitação do outro e a diversidade, acompanhamento pedagógico externo e que não corresponde às atividades desenvolvidas em
sala de aula, a compressão; além de citar elementos a partir de concepções ainda não
compreendidas pelo professor como: inclusão, exclusão e integração.
- Categoria VII: Estudo
Com relação à categoria VIII, a mesma é marcada pela busca contínua por diferentes estratégias de trabalho e de conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista. Os elementos relacionados enfatizam a questão da formação específica, as especiali-
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zações necessárias, que escondem o quanto o professor sente-se despreparado para o
trabalho com este tipo de alunado. A categoria Estudo mostra algumas práticas desenvolvidas no contexto doensino comum, mas que ainda estão permeadas pela exclusão
de forma sutil, pois não só a formação docente, mas a formação do indivíduo não o prepara para aceitar a diferença como algo comum, pelo contrário trata a diferença como
algo específico, que exige comprometimento e estudo contínuo.
- Categoria IX: Experiência
Esta categoria é composta por elementos que mostram a experiência dos professores quanto ao TEA; como eles enxergam este aluno, o que ele sabem sobre, permitindo a ele afirmar que “apesar do Transtorno”, eles são capazes, ou seja, mais uma vez
sugerindo práticas de exclusão no ambiente escolar.
- Categoria X: Práticas inclusivas
A referida categoria trata das práticas de inclusão no ambiente escolar, marcadas
pela especificidade do trabalho, necessidade de apoio e materiais especializados e que,
não são de responsabilidade do “professor regente”, mas de professores especialistas na
diferença, afirmando que um trabalho tão diferenciado é função de outras instituições,
diferentes doensino comum. O sentido dos elementos citados em tal categoria é de que o
trabalho é tão minucioso e exige tantas adaptações, que não foram ensinadas no curso
de formação, mostrando que o lugar desse aluno nem sempre é na rede regular de ensino, por carregar especificidades e dificuldades.
- Categoria XI: Direitos
Na categoria XI, intitulada Diretos, são relacionados elementos que compõem o
discurso “politicamente correto da inclusão”, enfim, colocando a garantia de diretos do
cidadão “especial”, a busca pelo acesso, sucesso e permanência na rede regular de ensino; além da acessibilidade como condição para a inclusão social e educacional.
- Categoria XII: Características do aluno autista
As características do aluno autista são os elementos que constroem a Categoria
XII, pois nela os professores citam as manifestações mais freqüentes que presenciam na
escola e que marcam o Transtorno no Espectro Autista, citando estes como fatores que
interferem na socialização do sujeito e na construção da aprendizagem.
- Categoria XIII: Características do professor
Nesta categoria são citadas as características necessárias para que o professor seja capaz de incluir o aluno com TEA, como se existisse um perfil profissional ou um
“professor especialista”, responsável pela aprendizagem do aluno.
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Com relação à análise dos elementos que compõem a representação foram levadas em conta três grandes categorias: a primeira composta por elementos considerados
importantes na organização das representações, ou seja, que constituem hipóteses de
centralidade, com um número pequeno de palavras, mas com alto número de ocorrências, além das palavras com sentido relevante apresentando 2/3 ou mais de ocorrências
na categoria; segunda categoria, “com perfil mediano”, com base na alta relevância no
conjunto de palavras “associada à baixa consistência interna”, ou com valor médio de
acordo com as ocorrências, “com alta consistência interna”, apontando elementos periféricos, mas necessários na organização das representações; a terceira é formada pelo
número significativo de palavras distintas, porém com menos ocorrências, indicando
“uma baixa consistência interna” (VASCONCELOS e CAMPOS, 2016 p. 90).
A partir da organização das categorias descritas no quadro dois, estas foram
submetidas ao método denominado análise de similitude, onde, por fim, foi gerada uma
árvore máxima (figura 7), que consiste em uma demonstração gráfica da representação
do objeto pesquisado, estabelecendo uma ligação ente os elementos distribuídos em
categorias a partir do número de evocações dos sujeitos pesquisados. Os critérios utilizados para a análise das categorias foi o grau de vizinhança entre os elementos da categoria, além do grau de associações significativas entre os elementos (CAMPOS, 2003a).
CATEGORIA

NÚMERO DE
PALAVRAS

NÚMERO DE
OCORRÊNCIAS

1) Desafio
2) Atenção
3) Isolamento
4) Déficit de Socialização
5) Déficit de Aprendizagem
6) Afeto
7) Inclusão
8) Estudo
9) Experiência
10) Práticas Inclusivas
11) Direitos
12)Características do Aluno
Autista
13)Características do professor
TOTAL

9 (3,9%)
7 (3,0%)
8 (3,5%)
10 (4,3%)
8 (3,5%)
11 (4,8%)
12 (5,2%)
10 (4,3%)
9 (3,9%)
14 (6,1%)
8 (3,5%)
58 (25,2%)
66 (28,7%)

121 (10,5%)
141 (12,3%)
50 (4,4%)
89 (7,7%)
36 (3,1%)
139 (12,1%)
101 (8,8%)
95 (8,3%)
66 (5,7%)
90 (7,8%)
16 (1,4%)
112 (9,7%)
93 (8,1%)

PALAVRAS MAIS
FREQUENTES
DISTRIBUÍDAS
POR CATEGORIA
116 (95,9%)
138 (97,9%)
32 (64,0%)
83 (93,3%)
23 (63,9%)
126 (90,6%)
90 (89,1%)
87 (91,6%)
63 (95,5%)
76 (84,4%)
5 (31,3%)
43 (41,1%)
16 (17,2%)

230 (100%)

1.149 (100%)

901 (78,4%)

Quadro2.Categorias de palavras evocadas pelos professores
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Segundo a árvore máxima da representação social do aluno autista atingida, a categoria “afeto” foi apresentada como elemento central da representação social, relacionada de forma próxima a outras duas categorias “desafio” e “atenção”. Enquanto os
elementos pertencentes às categorias “estudo”, “práticas inclusivas” e “experiência”
estabelecem relação com o núcleo central a partir da categoria desafio, sendo que a categoria “déficit de aprendizagem” está mais distante desta relação em relação as demais. Por sua vez, a categoria “afeto” abarca diferentes elementos que compõem categorias como: “características do aluno”, “déficit socialização”, “isolamento”, “inclusão” e “características do professor”; a categoria “direitos” também estabelece relação com o núcleo central, mas com valor menos significativo com relação as outras.
Assim, a análise dos elementos foi confirmada em conformidade com a árvore limiar de
9%.

Figura 6. Árvore máxima da representação social do Aluno Autista em professores

De acordo com a análise realizada e após identificar a representação social dos
professores sobre o aluno autista, percebe-se que as questões afetivas ainda estão em
evidência quanto à influência das práticas exercidas no ambiente escolar, como também
estão ligadas às questões do cuidado segundo a categoria “atenção”, mostrando relações
estreitas com os elementos que abarcam as características do aluno autista, assim como
as do professor considerado preparado para incluir; em contra partida a categoria desa-
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fio também aparece ligada às questões necessárias para o atendimento deste aluno como
algo novo, diferente e desafiador, como a “experiência”, o “estudo” e as “práticas inclusivas”.
7.4 – Estudo III–Representações sociais de “Escola Inclusiva”
O estudo III teve como objetivo investigar as representações sociais dos professores sobre a “escola inclusiva”, a fim de identificar se as práticas que constituem tal
proposta permanecem como reprodutoras da noção de exclusão. A pesquisa foi composta de três formas de análise utilizando três diferentes instrumentos: entrevistas semidiretivas abordando temas relacionados às práticas cotidianas e a função da escola; aplicação de questionário com uma questão de evocação sobre “educação inclusiva”, seguida duas questões de evocação onde os professores se colocam no lugar de seus colegas
para responder a mesma questão; aplicação de questionário auferindo os participantes
sobre “ser professor de aluno autista”, utilizando nas questões seguintes a técnica de
Zona Muda também utilizada na questão anterior.
Foram realizadas 40 entrevistas nos municípios acima citados, abordando temas
que construíssem um itinerário de experiências do cotidiano escolar que justificassem a
função social da escolae suas relações com a construção de uma escola inclusiva. Quanto ao tempo de serviço no magistério os professores participantes da pesquisa têm em
média 12 anos de exercício e com relação a idade das entrevistadas a média é de 36 anos.

1- A escolha da profissão
A escolha da profissão foi o primeiro tema abordado na entrevista, onde os professores contaram um pouco as circunstâncias que colaboraram para a decisão de ser
professor. Alguns professores apontaram que sempre desejaram ser professores, por
questões familiares inclusive, nas famílias em que mulheres seguiam o mesmo percurso
profissional.
“Eu sempre gostei e venho de uma família, tirando outras profissões que tem,
mas praticamente, 90% da minha família era professor, meu irmão era professor, minha mãe era professora, meus tios, minhas tias, minhas avós, então está, como diz, está
no sangue.” (S. 51 anos)
A falta de opção de muitos foi relatada também neste item, pois o curso de
formação de professores (o antigo curso normal) tinha uma característica muito impor-
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tante, a conclusão do curso e a formação profissional. A expressão utilizada por alguns
professores é de que “o magistério que me escolheu e não eu que escolhi o magistério”,
por serem praticamente obrigados a escolher a profissão e depois se “apaixonarem” por
ela.
“Bom, na verdade, foi o magistério que me escolheu, porque na nossa cidade
não tinha muita opção e não foi uma escolha, mas eu comecei a fazer e gostei, me chamou atenção para algumas áreas específicas, acabei gostando. Não é assim, o sonho
da minha vida, mas também não é alo que eu possa dizer que não gosto”. (M. 48 anos)
“Assim, a princípio a minha mãe quem escolheu, porque ela tem essa visão assim, de você ter uma profissão, ela se preocupava com isso. E eu abracei, fiz o magistério e fui me envolvendo nesse mundo.” (M, 40 anos)
A maioria dos professores entrevistados residentes no município de João
Pessoa/PB relatou ter iniciado a carreira docente trabalhando como auxiliar de sala ou
berçarista em escolas pequenas e, em seguida, concluíram a formação inicial.

2-

Informações sobre o tempo de serviço no magistério e as primeiras

experiências vividas em sala de aula, as principais preocupações, dificuldades e
sensações.
Os professores citaram a formação inicial como insuficiente para sustentar as
adversidades presente na prática docente, como se a teoria apreendida fosse “descolada
da prática”.
“Porque agente forma e fica aquela coisa de...“Mundo da fantasia””.(S. 51 anos)
“Minhas primeiras experiências foram bem conflituosas, porque o normal, pra
mim, não dá base, não base pra sala de aula, pra vivências”. (T. 24 anos)
“Não, porque é bem diferente, quando agente está estudando, muitas coisas são uma
utopia, é tudo bonito e muito legal, quando agente chega na sala de aula é bem diferente”.(F. 28 anos)
Outro fator importante levantado durante as entrevistas foi a questão econômica,
relacionado à desvalorização do profissional e falta de recursos para desenvolver as atividades em sala de aula.
“Bom, meu primeiro ano foi um desastre, hoje eu entendo como um aprendizado
muito rico, mas no primeiro ano se eu não tivesse persistência e necessidade eu não
teria continuado.” (E. 35 anos)
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“As minhas primeiras experiências, eu comecei como auxiliar de sala, não era
uma experiência que eu gostaria de passar porque eu não era responsável pelas crianças, eu era mais responsável pela organização da sala e essas coisas. Mas eu aprendi
muito também.”(M. 34 anos)
“A minha primeira dificuldade..., além dos R$ 50,00 que eu ganhava, porque
poderia ser um pouquinho mais”. (T. 25 anos)
“Assim, hoje está melhor, mas antes, não tinha material didático, não tinha cola, agente tinha que comprar com o nosso dinheiro pra fazer alguns trabalhos, se agente quisesse fazer um trabalho bem feito com as crianças”. (M. 47 anos)
“A minha maior dificuldade foi lidar com o emocional, porque eu sempre trabalhei em comunidade muito pobre e muito violenta e isso no começo me afetou muito, eu
levava muito pra casa esses problemas, ainda levo, não tem como falar que fica tudo
aqui, mas já aprendi a lidar um pouco, ficava pensando uma maneira de ajudar e não
tinha muito o que fazer a não ser aceitar e tentar fazer o que agente pode fazer nas 4
horas que eles estão com agente e pronto”. (C. 43 anos)

3-

Neste item os professores são questionados sobre uma possível mu-

dança do aluno, desde o início da carreira dos professores até os dias atuais.
Admitir a mudança do aluno em relação ao início da carreira docente de cada
um foi unânime, e os fatores que promoveram esta mudança são diversos.
A família e suas transformações sustentam questões como a entrada da mulher
no mercado de trabalho, a falta de tempo dos pais no acompanhamento dos filhos, causando a falta de limites, a agressividade e a presença de comportamentos indesejados.
“O maior desafio eu acho que é a falta de compreensão da família, se não
tive um companheirismo ali, não chegar junto,..”. (R. 44 anos)
“Sim, a comportamental, a família não é mais a mesma. Na época que eu
era criançaminha mãe podia me acompanhar, mesmo trabalhando, mesmo fazendo
faculdade. Ela podia me levar à escola, ela me ajudava. Hoje em dia as crianças não
têm tanto apoio, mas não é culpa da família, é a necessidade”. (V. 38 anos)
“Elas estão mais agressivas. Eu acho que porque a mãe precisa trabalhar, fica
fora o dia inteiro. Não tem aquela pessoa, alguns têm uma pessoa que tome que eduque
não a televisão ou alguma coisa eletrônica. Antigamente eu acho que as crianças eram
mais calmas, porque as mães estavam em casa, ou uma avó”. (T. 24 anos)
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“as famílias ultimamente trabalham muito, aí passa pra escola a responsabilidade de ensinar, educar, passar boas maneiras. O aluno da minha época, o professor
falava “vamos sentar”, ele respondia “vamos sim”, mas agora...eles tocam o terror.”
(P. 44 anos)
As novas tecnologias foram apontadas também por alguns professores como
uma das principais causas das mudanças dos alunos na rede regular de ensino.
“...e tem essa facilidade que as crianças tem hoje em dia, a internet, celular,
tablet, tira muito ofoco da aprendizagem.Antigamente, em questão do uso do livro, do
material de sucata, da criação, hoje qualquer tablet tem um joguinho assim, pra você
estar criando alguma coisa com o seu dedinho. Não precisa pensar muito, então acho
que se perderam alguns princípios, mas tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo”. (B. 40 anos)
Os professores citaram também questões sociais expressivas, relacionadas à assistência, que vêem recebendo várias críticas na sociedade, como os programas de governo, a violência e a criminalidade, além do fato de crianças e adolescentes estarem se
envolvendo cada vez mais cedo nesse mundo.
“... acho que os programas de governo interferiram muitoera o cheque cidadão, quando começou era cheque cidadão, hoje me diaé o bolsa família, então quer
dizer , os filhos estão recebendo e as mães não trabalham, ninguém está aí pra nada,
aquela coisa assim assistencialista só ganhar, só receber e acha que a escola é assim
só receber da escola, a escola tem que fazer.” (C. 48 anos)
“Mudou sim, muito e infelizmente pra pior. A violência, o acesso muito fácil a
rua, numa comunidade como essa aqui, as mães tem muitos filhos, a maioria não tem o
pai em casa, trabalham muito pra sustentar aqueles meninos, então eles são criados
por eles mesmos. Eles têm muito contato com a rua com as drogas, são alunos pequenos, que podem não estar usando, mas já estão envolvidos no tráfico, esse é um problema grave aqui.”(C. 43 anos)
“Agente perde muito para as drogas, para o acesso fácil que eles tem, pras coisas que eles nunca teriam se fosse com o dinheiro da família, levando uma coisinha
aqui e outra ali, então eles não vão deixar de levar”. (C. 43 anos)
A indisciplina foi outro fator apontado pelos professores como uma das principais mudanças do aluno.
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“Eles estão mais indisciplinados, mais cheios de razão, peita mais agente.” (S.
28 anos)

4-

A principal questão que norteia a discussão deste tema é a função da

escola, ou seja, os professores responderam à seguinte questão “Para quê serve a
escola”?
Durante a entrevista a característica mais marcante no discurso dos professores
foi a constatação de que a função da escola continua alicerçada em posturas antigas de
formação, partindo da transmissão e reprodução do conhecimento, dando um sentido de
local responsável por “moldar o indivíduo”, ou seja, colocá-lo em uma fôrma para que
se encaixe na sociedade, conceito tão criticado por muitos professores e pesquisadores
na década de 1990.
“No meu ver ela serve pra educar, pra ensinar, pra tentar moldar a criança, só
que hoje em dia eu noto que tem alguns pais que acham que a escola é um depósito e
nós os funcionários”. (S. 51 anos)
O papel do professor neste espaço também foi citado, pois ele sente “o peso da
responsabilidade” em “formar o sujeito de forma integral”, como se o indivíduo chegasse à escola como um ser sem conhecimento e o professor tem como função prepará-lo
para a vida.
“É... eu acho que, assim, se põe um peso muito grande no professor, o professor
está formando cidadão, está formando pra vida, pro mercado de trabalho”. (T. 24 anos)
Por outro lado questiona o fato de exercer outras funções além de ensinar, devido ao fato de que as crianças, atualmente, trazem de casa demandas que precisam ser
discutidas no espaço escolar, mas o atendimento destas não é de responsabilidade da
escola. Como não existe uma rede de apoio, os professores acabam tentando ajudar os
alunos “assumindo” outros papéis.
“O meu papel hoje, eu tenho que ser psicóloga, eu tenho que ser médica, eu
tenho que ser mãe, pai e irmão, tudo, e... e o professor ainda tem que ensinar essa criança”. (K.49 anos)
Os professores entrevistados colocaram como importantes as mudanças que aconteceram na família nos últimos anos, além de suas relações com a escola, sinalizando que os alunos chegam cada vez mais sem limites e, que se espera que a escola dê
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conta da tarefa de educar as crianças, enfim um exercício que deveria estar sendo executado pela família.
“Assim, hoje em dia, a escola está exercendo a função de lugar onde ela só vai
acolher e mais nada, é um depósito, a escola hoje em dia serve como um depósito.” (M.
48 anos)
“Acho que é pra complementar a educação da criança no caso, a educação que
já vem de casa, e agente complementa. Sendo que não está vindo, não é?” (L. 29 anos)
Incertezas sobre o papel da escola
“Hoje em dia eu tenho dúvidas... o certo seria formar um bom profissional, uma
pessoa de caráter, uma pessoa que respeite os direitos dos outros, mas hoje me dia...
sinceramente eu não sei te responder”. (T. 24 anos)
A questão afetiva também surgiu no discurso dos professores colocando como
função da escola, dar amor, dar carinho, cuidar; práticas essas pautadas na visão materna que acompanha a história da construção da profissão docente.
“A escola, não sei, serve pra amá-los, ampará-los, e você tem que educar, ao
ponto que eles, assim, se socializem com outras crianças, não deixa elas isoladas, serve
pra isso. E o apoio também da família”. (G. 31 anos)
“A escola, acho que serve pra educar, muita das vezes a professora serve até
pra fazer um papel de mãe.”(T. 25 anos)

5-

Quanto às práticas exercidas com o aluno autista na rede regular de

ensino a proposta deste tema era que o professor comentasse sobre já ter experiência com aluno com TEA, dividindo suas práticas, anseios, preocupações e vitórias.
Durante a entrevista alguns professores levantaram questões quanto às práticas
específicas com alunos com TEA, de acordo com a sua experiência, entre as considerações relevantes estão a dificuldade no diagnóstico, falta de atendimento clínico e pedagógico, de preparo e conhecimento e, por fim, a falta de estrutura física.
“Agente sabe que o aluno é autista pela prática, existem características que
agente chama de espectro que vive na sala e sabe que é, eu acho que o grande problema ainda é essa falta de diagnóstico, porque o médico não está ainda conseguindo fazer e fechar esse diagnóstico”.(N.30 anos)
“A dificuldade maior pra mim, foi lidar com ele foi por eu não ter aquele aparato, aquela estrutura e embasamento teórico mesmo. Então pra mim foi tudo muito
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novo e a partir do momento que eu vim lidando eu vim aprendendo junto com ele, as
coisas que eu achava estranho ao mesmo tempo eu vi que não era”. (V. 37 anos)
Dentre as dificuldades citadas pelos professores na entrevista está também a
aceitação dos colegas quanto à aprovação de condutas com alunos com TEA, pois julgam os episódios de “birra”, por exemplo, como falta de pulso do professor. Quanto ao
trabalho com a referida clientela, se referem a este como desgastante e que, por vezes,
causa uma desestrutura no trabalho com os outros alunos da sala.
“Acho que a maior dificuldade é às vezes você fazer a sua escola compreender
que ele é um aluno diferente, que ele é um aluno de inclusão, que às vezes ele vai sair
correndo, vai entrar na sala de um professor, vai entrar na sala de outro, até todo
mundo entender que o que ele está fazendo não é pirraça, não é uma birra, todo mundo
vai ficar te olhando e achando que você não dá jeito, às vezes as pessoas ficam falando
“ah se fosse meu aluno eu daria um jeito” e as coisas não são assim”.(F. 28 anos)
“Assim, às vezes tem o profissional nem por maldade diz “ah, desestruturou a
minha sala, porque veio uma criança especial, diferente”, não, mas eu acho que tem
que ser levado como uma experiência boa, positiva, porque ali é um desafio para o educador, eu acredito.” (A. 36 anos)
“O trabalho com o aluno autista é desgastante.” (A. 36 anos)

6-

O assunto discutido em como base a questão “Para quê serve a escola

para o aluno autista?”.
Quando questionados sobre a função da escola para o aluno autista, os professores afirmaram ser a socialização a preocupação central, a partir da interação com as
crianças ditas normais, a apreensão das regras sociais e quanto à aprendizagem demonstra déficits quando comparado ao restante da turma.
“pra tentar ter essa interação com a criança dita normal, mas eu não sei se funciona muito não”. (L. 29 anos).
“na minha opinião, é mais pra ela se socializar, pra ele aprender regras, pra
ele vivenciar novos ambientes, no momento, e estimular também a fala”. (T. 26 anos)
“Pra socializar, com certeza não é para escolarizar, porque o aluno especial
na escola regular aprendizagem dele acontece através da socialização, ele não vai ter o
aproveitamento do resto da turma.” (C. 43 anos)
“Pra mim a escola é socialização, é amizade, é aprendizagem, é convívio, são
novas experiências.” (T. 26 anos)
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7-

Outra parte importante da entrevista trata da importância da inclu-

são para o professor, se ele realmente acredita na proposta, reconhecendo que o
lugar da criança com TEA é na rede regular de ensino.
Quando questionados sobre a importância da inclusão e se o lugar da criança
com TEA é na rede regular de ensino, 90% dos professores admitem que sim, 5% disseram que não e 5% colocaram a inclusão em situação condicional, pode ser que sim se
existem adaptações e não se não são oferecidas condições de acesso.
“Olhe, primeiro eu acho que não deveria excluir de jeito nenhum, colocá-lo
junto na sala com os outros é importante, da mesma forma que é importante pra uma
criança normal, pro autista também, ele só é especial, mas ele tem o direito de se educar e de aprender também”. (A. 36 anos)

8-

Neste momento da entrevista o professor é convidado a refletir se a-

inda existem práticas de exclusão exercidas na escola.
Neste tema da entrevista 90% dos entrevistados admitiram a existência de práticas de exclusão no ensino comum, enquanto apenas 10% responderam de forma negativa. Estes colocaram a questão do direito a inclusão quando reconhecem que “todo
mundo está”, por isso não reconhecer a exclusão, independente em que condições freqüentam a rede regular de ensino.
“Não creio que existe exclusão, porque todo mundo está”. (E. 35 anos)
“A exclusão sempre vai existir de uma maneira ou outra. E, por trás disso o
preconceito, os profissionais que estão ali, mas não se comprometem e acabam excluindo”. (V. 38 anos)
“Eu acho louvável, só que ele acaba ficando excluído. É muito difícil ele fazer
uma rodinha”. (T. 24 anos)
“A inclusão foi jogada na escola, é preciso separar os professores que com perfil, e a exclusão infelizmente esbarra sempre na pobreza”.(C. 43 anos)

9-

Para finalizar a atividade, a pesquisadora conversa com os entrevis-

tados sobre as noções de integração e inclusão presentes no ambiente escolar. Para
iniciar a conversa é feito um breve histórico da educação especial e as diferentes
formas de atendimento, e como as diferentes propostas de atendimento vêem sendo
desenhadas, além da tentativa de construir uma identidade profissional, tendo co-
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mo base o discurso de Omote (2010) “para descrever minha identidade usava frequentemente uma imagem da panela de pressão que fervia uma mistura de água e
óleo com o propósito de fundi-los num só elemento. Por mais que gastasse a energia, tal meta era irrealizável”(Apêndice VI).
Assim, a pesquisadora descrevia duas experiências muito utilizadas na área da
química para ilustrar o conceito de misturas, identificando a mistura heterogênea composta por água e óleo como a proposta de integração e a mistura homogênea composta
por água e vinagre como a proposta de inclusão. Enfim, em uma mistura heterogênea
por mais que seja aplicado um movimento de força centrífuga os componentes não se
misturam completamente, o contrário da mistura homogênea que em poucos minutos já
se misturam e transformam aquele conteúdo.
Assim, 87,5% dos entrevistados admitiram a existência da integração na rede regular de ensino, enquanto 12,5% admitiram existir a inclusão. Isto se dá pelo reconhecimento das práticas vivenciadas no contexto escolar e sua relação com as antigas práticas de reprodução e segregação, que, por mais que existam estratégias para a construção
de uma educação inclusiva, estas ainda insuficientes. Tal informação é relevante no que
tange o reconhecimento de que o mundo muda, são criadas novas tecnologias e a escola
busca acompanhar essas mudanças, mas no fundo as práticas escolares ainda são arcaicas, ou seja, a nova escola pensa como a velha escola.
O reconhecimento de que a inclusão funciona e que o lugar do aluno autista é na
rede regular de ensino ainda provoca certa estranheza, pois o professor ainda concebe a
pessoa com deficiência como aquela que tem um espaço próprio de aprendizagem, com
atendimentos “mágicos”, especializados, enfim a escola especializada.
“Por mais que agente tente ainda tem resistência. Esse aluno não é para estar
aqui, porque que ele está aqui? Mesmo eu também não estou fazendo a minha parte”.
(T. 26 anos)
Ao admitir este outro espaço de aprendizagem, o professor reconhece que necessita de maior formação, estrutura e, que para a inclusão aconteça, é necessário suporte,
uma proposta de Coensino responsável e não simplesmente o cumprimento de legislação.
“Mulher, é pra gente acreditar, era pra ter, não é?(M. 40 anos)
“Eu nunca tive ensino colaborativo, às vezes, agente deixa a desejar com eles
por não fazer da maneira correta, a inclusão é muito bonita no papel, e na prática não
é daquele jeito”. (C. 43 anos)
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Por fim, a partir da análise das entrevistas, foi possível observar que os professores identificaram que sua formação inicial não é suficiente não só para o trabalho com o
aluno com deficiência, mas para lidar com as especificidades cada vez maiores impostas
na escola por questões de ordem social; além da distância entre a teoria e prática, pois
quando participaram das primeiras experiências docentes perceberam tal diferença. Ainda sobre a formação, a maioria professores admite que a profissão docente foi uma
opção profissional secundária, devido a falta de opção e a pressão familiar, mas que o
contato com a prática docente provocou uma mudança na visão desta, fazendo com que
todas se “apaixonassem” por esta.
Quanto à uma possível mudança do aluno desde o início da experiência docente,
os professores afirmaram que esta é real e gritante, quanto à indisciplina e a falta de
educação das crianças, devido a fatores como as novas tecnologias e as mudanças no
contexto familiar, alegando que a visão da escola pela família gira em torno do fato de
responsabilizá-la pela educação integral do indivíduo por conta de diferentes fatores,
entre eles a saída da mulher para o mercado de trabalho.
Existe uma mudança também, segundo os professores, quanto à função da escola que
precisa dar conta de outros elementos antes de responsabilidade da família, afirmando
que além de educar a escola tem como função ensinar, formar e moldar alunos ditos
normais. Enquanto para os alunos com TEA ela tem função de apenas socializar, por
eles ainda não serem capazes de aprender.
Quando se tratava de discutir a presença do aluno autista na rede regular de ensino a resposta saía de forma automática “sim, o lugar dele é aqui”, mas quando questionados sobre acreditar ou não na proposta de inclusão muitos titubearam e alguns responderam que não. Com relação à existir exclusão na escola, maioria admitiu que sim e
que a inclusão proposta, na verdade, trata-se do processo de integração.
Zona muda das Representações sociais sobre “Educação Inclusiva” e “Ser
professor de aluno autista”
A segunda parte do estudo III é composta pela investigação sobre a existência de
uma escola inclusiva de acordo com o discurso dos professores de Educação Infantil,
segundo dois instrumentos diferentes que questionam sobre a “Educação Inclusiva” e
“Ser professor de Aluno Autista”.
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Participaram deste estudo 210 professores (pertencentes ao grupo de 243 participantes citados anteriormente) divididos em dois grupos: 110 sujeitos, dos municípios de
Barra do Piraí/RJ e Piraí/RJ, que responderam ao instrumento com o termo indutor “Educação Inclusiva”; e 100 sujeitos, dos municípios de João Pessoa/PB e Juiz de Fora/MG, que responderam ao instrumento com o termo indutor “Ser professor de aluno
autista” (Apêndices VII e VIII).
A primeira questão sugerida no primeiro instrumento teve como objetivo utilizar
o termo indutor “educação inclusiva”, para que os professores expressassem suas impressões individuais sobre um assunto considerado novo, carregado de ideologia, pautado em um discurso politicamente correto de inclusão.
Questão de Evocação: Quando você escuta a expressão “Educação Inclusiva”, quais são as palavras que lhe vêm à cabeça?

Os resultados encontrados após o tratamento de dados foram organizados conforme o quadro abaixo:

Quadro 3. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação à primeira
questão de evocação com o termo indutor “Educação Inclusiva”, após a análise dos dados com
o auxílio do Programa EVOC.
Ordem média de evocação
Frequência
Inferior a 3,8
>13

<13

Núcleo Central
30. Desafio (3,100)
20. Dedicação (3,400)
20. Respeito (2,700)
19. Dificuldade (3,211)
16. Direito (3,375)
15. Igualdade (3,733)
15.Comprometimento (2,867)
12. Acolhimento(2,583)
10. Responsabilidade (3,600)
8. Capacitação (3,750)
8. Carinho (3,750)

Superior a 3,8

28. Amor (4,036)
15. Adequação (4,667)
13. Família (5,615)

12. Estudo (4,750)
12. Parceria (4,250)
11. Superação (4,364)
11. Apoio-especializado (3,909)
10. Novo (4,600)
10. Escola (3,800)
9. Compreensão (4,222)
9. Insegurança (5,222)
9. Medo (4,000)
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Os elementos citados no quadro acima mostraram que o primeiro quadrante,
composto por elementos considerados evocados com maior freqüência, sugerindo um
possível Núcleo Central das representações sociais dos professores sobre a educação
inclusiva, estão dispostos da seguinte forma: desafio com frequência mais elevada (30),
seguido por dedicação(20),respeito(20),dificuldade(19), direito(16), igualdade (15),
comprometimento (15).
Os dados mostraram que os professores reconheceram a educação inclusiva como algo desafiador, segundo um trabalho que necessitada construção de novas práticas
exercidas com maior dedicação e comprometimento. A dificuldade aparece como elemento significativo mantendo relações com o desafio do trabalho específico com alunos
com deficiência, onde os professores admitem a existência de barreiras a serem transpostas para que a proposta tenha sucesso.
Em contra partida os elementos respeito, direito e igualdade compõem um discurso pautado na ideologia que a proposta abarca, onde todos os indivíduos são iguais e
que oferecer a educação regular a esta clientela significa respeitar a legislação vigente.
Com relação ao segundo quadrante, considerado intermediário e mais próximo
do núcleo central, foram evocados os seguintes elementos: amor (28), seguido de adequação (15) e família (13). Estes elementos apresentaram maior média de evocação,
por isso são relevantes para a construção e manutenção do núcleo central das representações sociais. Os elementos deste quadrante trouxeram o componente afetivo “amor”
como fator ainda relevante, mas considerando a importância de adequar novas práticas e
recursos para fundamentar a educação inclusiva. Outro elemento importante destacado
neste quadrante foi a parceria com a família, além da participação desta neste processo.
O terceiro quadrante revela elementos evocados naturalmente, que apresentam
frequência inferior em relação ao primeiro e segundo quadrante, podendo ser reconhecidos como elementos que estabelecem uma relação de contraste com os outros elementos. Assim, no terceiro quadrante identificamos como elementos intermediários: acolhimento (12), responsabilidade (10),capacitação(8), carinho(8). A partir da análise
dos elementos evocados neste quadrante foi possível compreender que para os professores existem condições para que a educação inclusiva faça parte do ensino comum segundo a prática responsável do acolhimento, que ele consegue executar neste contexto
utilizando do componente afetivo “carinho”, mas que não basta, por isso ser necessário
o investimento em capacitações para a comunidade escolar.
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No quarto quadrante, estão os elementos considerados periféricos, agrupados na
periferia que mais se distancia do núcleo central, portanto, neste quadrante encontramos: estudo(12), parceria(12), superação (11), apoio-especializado (11), novo(10),
escola (10),compreensão (10), insegurança (9), medo (9). De acordo com os elementos
evocados constatou-se que os professores demonstraram insegurança e medo do novo,
admitindo o papel da escola no processo e a necessidade de estudo e apoio especializado, estabelecendo uma parceria a fim de fazer com que o aluno com deficiência supere
suas dificuldades a partir da compreensão por parte dos professores. A localização destes elementos no quadro acima mostra que os mesmos estão distantes do núcleo central,
revelando que as dificuldades do trabalho na educação inclusiva e o medo de enfrentar
tal proposta são importantes, mas não decisivos na elaboração de novas práticas.
A segunda questão proposta no instrumento teve como função colher, no discurso dos professores, as representações sociais sobre a “Educação Inclusiva”, mas o que
está implícito nas práticas, o que não é dito de pronto, ou seja, o que está escondido por
traz das normas sociais e que o sujeito não é capaz de verbalizar sem o julgamento dos
seus pares. Por isso sugerir na questão que ele responda por seus colegas de trabalho da
escola.

Questão de evocação:Agora, responda conforme você acha que seus colegas,
professores que atuam na sua escola, responderiam esta questão?
Quando você escuta a expressão “Educação Inclusiva”, quais são as palavras que
lhe vêm à cabeça?

Assim, os resultados encontrados após o tratamento de dados foram organizados
conforme mostra o quadro abaixo:

113

Quadro 4. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação à segunda
questão de evocação com o termo indutor “Educação Inclusiva”, após a análise dos dados com
o auxílio do Programa EVOC.
Ordem média de evocação
Frequência
>13

<13

Inferior a 3,6
Núcleo Central
31. Desafio (2,290)
25. Dificuldade (2,200)
18. Apoio (3,000)
18. Medo (2,944)
16. Despreparo (2,750)
15. Amor (3,533)
11. Busca (3,455)
11. Insegurança (2,636)
11. Paciência (3,091)
10. Responsabilidade (3,500)
9. Mediador (3,333)
8. Novo (3,375)
7. Ansiedade (2,571)

Superior a 3,6

13. Dedicação (3,923)
13. Família (4,308)
13. Trabalho (4,385)

12. Respeito (4,167)
12. Adequação (3,917)
11. Carinho (4,636)
10. Adaptação (4,700)
9. Conhecimento (4,000)
8. Estudo (5,125)
8. Recursos (4,250)

Os elementos citados no quadro acima mostraram que o primeiro quadrante,
composto por elementos considerados evocados com maior freqüência, considerados
como um possível Núcleo Central das representações sociais dos professores sobre a
educação inclusiva, estão dispostos da seguinte forma: desafio com maior frequência
(31), seguido por dificuldade(25), apoio(18), medo (18), despreparo (16), amor (15).
Através da análise do primeiro quadrante, observa-se que o elemento “desafio”foi evocado de forma significativa pelos professores no primeiro quadrante, poisa“dificuldade”, o “despreparo”, o “medo” do novo e a falta de “apoio” para o desenvolvimento de práticas inclusivas ainda instigam o grupo. O elemento “amor”aparece no
quadrante com função de justificar que apesar de todas as dificuldades, é necessário
incluir levando em conta os componentes afetivos, é preciso amar este aluno para que
ele consiga vencer os obstáculos impostos no contexto escolar.
Enquanto os elementos encontrados no segundo quadrante, considerados intermediários e mais próximos do núcleo central, foram os seguintes: dedicação(13), seguidos de família (13) e trabalho (13). Os elementos evocados neste quadrante mostraram
que os professores acreditam que a “dedicação” é um componente importante para que a
educação inclusiva seja construída, que precisa apoiar a “família” e contar com a parce-
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ria desta, para que o trabalho desenvolvido considerado diferenciado e, que por vezes é
de difícil execução, seja realizado com o aluno considerado especial.
O terceiro quadrante revelou elementos evocados naturalmente, que apresentam
frequência inferior em relação ao primeiro e segundo quadrante, identificados como
elementos intermediários e um pouco mais distantes do Núcleo Central: busca (11),
insegurança (11),paciência (11), responsabilidade (10), mediador (9), novo (8), ansiedade (7). Isto se dá pelo fato do professor admitir que necessita da busca constante por
ainda sentir-se inseguro e ansioso frente ao novo, sugerindo ser necessário ter paciência
e responsabilidade para o trabalho.além do apoio de um mediador, para que seja amparado durante o processo.
No quarto quadrante foram distribuídos os elementos mais distantes do Núcleo
Central e reconhecidos como periféricos, são eles: respeito (12), adequação (12), carinho (11), adaptação (10), conhecimento (9), estudo (8) e recursos (8), mostrando que
são elementos com frequência menor, e que os professores julgam ser importantes como
buscar conhecimento, recursos e adaptações, mas reconhecendo a condição presente nos
elementos, pois estes podem emergir ou desaparecer a partir de novas práticas.
Por fim, a terceira e última questão de evocação tem como objetivo colher no
discurso dos professores um discurso que permanece escondido no ambiente escolar,
mas que é revelado a partir de práticas que, às vezes, não condizem com a proposta de
educação inclusiva elaborada na rede regular de ensino.

Como você acha que responderiam a MAIORIA dos professores que atuam
nas salas de Educação Infantil da rede pública de _____________________ (nome
da rede pública a ser estudada)?
Quando você escuta a expressão “Educação Inclusiva”, quais são as palavras que
lhe vêm à cabeça?
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Quadro 5. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação à terceira
questão de evocação com o termo indutor “Educação Inclusiva”, após a análise dos dados com
o auxílio do Programa EVOC.
Ordem média de evocação
Frequência
Inferior a 3,5
Superior a 3,5
>14

<14

Núcleo Central
27. Desafio (2,222)
21. Apoio (3,429)
20. Medo (2,900)
17. Dificuldade (2,706)
12. Insegurança (3,333)
11. Inclusão (2,182)
10. Dedicação (3,200)
9. Formação (3,333)
9. Paciência (2,778)

21. Despreparo (3,714)
16. Adequação (3,563)
14. Família (4,143)
12. Capacitação (3,500)
12. Compreensão (4,583)
11. Adaptação (4,545)
11. Amor (3,818)
10. Mediador (3,500)
8. Busca (4,000)
8. Conhecimento (3,875)

Na questão referente ao que os colegas de rede municipal pensam sobre a educação inclusiva, de acordo com o quadro acima, os elementos citados no primeiro quadrante e evocados com maior freqüência, sugerindo um possível Núcleo Central das
representações sociais dos professores foram: desafio com maior frequência (27), seguido por apoio(21), medo(20) e dificuldade(17).
Com relação aos elementos presentes neste quadrante é possível perceber que o
desafio é o elemento mais marcante, seguido pelo apoio caracterizado pela necessidade
e a falta deste, seguidos pelo medo e pela dificuldade em construir práticas inclusivas.
Enquanto os elementos encontrados no segundo quadrante, considerados intermediários e mais próximos do núcleo central, foram os seguintes: despreparo (21), seguidos de adequação (16) e família (14), mostrando que os professores reconhecem o
“despreparo” para lidar com tal proposta de educação, devido à necessidade de maior
“adequação” das práticas cotidianas e pela necessidade em apoiar e receber apoio da
“família”.
O terceiro quadrante revelou elementos evocados naturalmente, que apresentaram frequência inferior em relação ao primeiro e segundo quadrante, identificados como
elementos intermediários e um pouco mais distantes do Núcleo Central: insegurança(12), inclusão (11),dedicação (10), formação (9) e paciência(9).Neste sentido, os
professores admitiram estarem inseguros com a inclusão e suas nuances, mas que devem ser dedicados à procura de um atendimento que assegure o sucesso da proposta,
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além de reconhecerem a importância da formação e a necessidade de paciência para
lidar com os alunos vistos como diferentes na rede regular de ensino.
No quarto quadrante foram distribuídos os elementos mais distantes do Núcleo
Central e reconhecidos como periféricos, são eles: capacitação (12), compreensão (12),
adaptação (11), amor (11), mediador(10), busca(8) e conhecimento(8). Os elementos
encontrados neste quadrante estabelecem relação com elementos considerados mais
centrais distribuídos em outros quadrantes, servindo como reguladores, ou seja, foram
encontrados em menor frequência, mas reconhecidos como presentes no processo de
construção inclusiva, mesmo que desapareçam a partir de novas mudanças.
O estudo sobre as três questões de evocação tiveram como objetivo identificar se
existe uma zona muda, ou seja, se existem elementos relacionados ao termo “educação
inclusiva” que não foram evocados de pronto pelos sujeitos na primeira questão, mas
somente depois de serem convidados a responderem pelos colegas.
Assim, foi possível concluir que, com relação aos elementos “desafio” e “dificuldade”, estes foram elementos considerados de maior força, por conta do número expressivo de evocações presentes nas três questões, mostrando que os professores representam a educação inclusiva como algo desafiador segundo as dificuldades em construir
novas práticas que garantam aos alunos incluídos o acesso, sucesso e permanência na
rede regular de ensino.
Como elementos declarados como “centrais”, na primeira questão, surgiram como aqueles que estão enraizados em práticas institucionais e no discurso politicamente
correto que transita na proposta de educação inclusiva como a “dedicação” e suas raízes
no “cuidado”, o “respeito”, o “direito”, a “igualdade” e o comprometimento.
Quando os professores foram convidados a sugerir termos tendo como base o
discurso dos colegas de trabalho, sejam eles da escola ou da rede em que trabalham,
apareceram novos elementos que ficam escondidos como a falta de “apoio”, o “medo” e
o “despreparo”, caracterizando a existência uma de uma “zona muda” no discurso dos
professores quando se trata da educação inclusiva, quanto mais distante da responsabilidade sobre o meu discurso maior é a oportunidade de conseguir expressar o que está
guardado, mas que reflete nitidamente nas práticas exercidas no ambiente escolar.
Os elementos afetivos apareceram nas três questões, mas variando pelos quadrantes, mostrando que não são considerados centrais, mas importantes na manutenção
e regulação dos elementos que compõem o núcleo central.
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Quanto à formação e a busca por um conhecimento maior os professores admitiram ser importante, mas não a ponto de estarem em uma posição de maior frequência.
O “medo”, por exemplo, é um elemento periférico que compôs o quarto quadrante na primeira questão, mas quando solicitado ao professor que respondesse pelo
colega, passou a ser considerado “central”.
Quanto a se dedicar ao trabalho na educação inclusiva, os professores, na primeira questão, mencionaram como elemento considerado “central”, pois partiram do
seu próprio envolvimento com o trabalho, admitindo que “vestem a camisa”. Por outro
lado, quando convidados à responder por seus colegas, julgam esta dedicação não ser
suficiente, questionando a postura dos colegas frente à educação inclusiva.
Questão de evocação “Ser professor de aluno autista”
Para que seja contemplado o objetivo de encontrar uma “zona muda” nas representações sociais de educação inclusiva, foi sugerido um segundo instrumento que teve
como função colher, no discurso dos professores as representações sociais individuais
sobre a “ser professor de aluno autista”. A utilização de tal termo indutor sugeriu que os
professores expressassem suas impressões sobre o seu papel enquanto professor de aluno autista, ou seja, para que o mesmo recorresse às situações práticas para construir a
representação de uma escola inclusiva.
A primeira questão sugerida no segundo instrumento teve como objetivo identificar as impressões individuais sobre as práticas exigidas no trabalho com o aluno autista, e estas contribuem para a construção de uma escola inclusiva.
Questão de Evocação: Quando você escuta a expressão “Ser professor de
aluno autista”, quais são as palavras que lhe vêm à cabeça?

Assim, os resultados encontrados após o tratamento de dados foram organizados
conforme o quadro abaixo:
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Quadro 6. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com a primeira questão de
evocação com relação ao termo indutor “Ser professor de aluno autista”, após a análise dos
dados com o auxílio do Programa EVOC.
Ordem média de evocação
Frequência
>14

<14

Inferior a 3,5
Núcleo Central
24. Paciência (2,542)
22. Desafio (2,727)

13. Dedicação (2,538)
12. Dificuldade (3,083)
10. Compromentimento (3,000)
10. Trabalho (3,300)
8. Aprendizado (2,500)
8. Profissional-especialista (2,375)

Superior a 3,5

22. Estudo(4,045)
19. Carinho (3,632)
18. Amor (3,611)
16. Inclusão (4,313)
15. Dúvidas (3,533)
14. Atenção (3,786)
12. Conhecimento (3,583)
9. Respeito (4,333)

Os elementos citados no quadro acima mostraram que o primeiro quadrante,
composto por elementos considerados evocados com maior freqüência, sugerindo um
possível Núcleo Central das representações sociais dos professores sobre a educação
inclusiva, onde os termos estão dispostos da seguinte forma: paciência com frequência
mais elevada (24), seguido por desafio(22), ou seja, para o grupo de professores é necessário ter “paciência” para trabalhar com esta clientela que permanece como um desafio diário proposto no ambiente escolar.
Com relação aos elementos do segundo quadrante, considerados intermediários e
mais próximos do núcleo central, foram evocados os seguintes elementos: estudo(22),
seguidos de carinho (19), amor (18), inclusão (16), dúvidas (15) e atenção (14). Os
elementos “carinho” e “amor” mostraram a carga afetiva que envolve o trabalho com
alunos com TEA, a necessidade de construir práticas de “inclusão”, as dúvidas que
permeiam estas práticas, além do elemento “atenção” como o exercício relacionado ao
cuidado.
O terceiro quadrante revela elementos evocados naturalmente, que apresentam
frequência inferior em relação ao primeiro e segundo quadrante, podendo ser reconhecidos como elementos que estabelecem uma relação de contraste com os outros elementos. Por outro lado, procuram sustentar os elementos do núcleo central com relação ao
desafio. Assim, no terceiro quadrante identificamos como elementos intermediários e
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um pouco mais distantes do Núcleo Central: dedicação (13), dificuldade
(12),comprometimento(10),

trabalho

(10),

aprendizado(8),

profissional-

especialista(8).
A “dedicação” e o “comprometimento” apareceram como elementos que mostram uma preocupação dos professores em firmar um compromisso de uma forma diferente quanto ao aluno com TEA em relação aos alunos “ditos normais”, justificada pela
preocupação com o “trabalho” diferenciado que favorece um “aprendizado” de novas
práticas, mas que dependem de um “professor-especialista” para serem executadas.
No quarto quadrante, estão localizados os elementos considerados mais distantes
do Núcleo Central e reconhecidos como periféricos agrupados na periferia que mais se
distancia do núcleo central e, portanto, para esse grupo, pode-se dizer que apenas tangencia as representações sociais sobre o fenômeno, porém ainda fazem parte do discurso, e, portanto, podem emergir ou desaparecer. Portanto, neste quadrante encontramos:
conhecimento(12) e respeito (9) como a necessidade em conhecer tal transtorno e o
respeito às diferenças do aluno, pautado no discurso de aprovação do que é aprovado
pelos colegas.
A segunda questão proposta no instrumento teve como função colher, no discurso dos professores, as representações sociais sobre a “Ser professor de aluno autista”,
mas o que está implícito nas práticas, e o que é passível de julgamento pelos seus pares,por isso sugerir na questão que ele responda por seus colegas de trabalho da escola.

Questão de Evocação:Agora, responda conforme você acha que seus colegas, professores que atuam na sua escola, responderiam esta questão?
Quando você escuta a expressão “Ser professor de aluno autista”, quais são as palavras que lhe vêm à cabeça?

Assim, os resultados encontrados após o tratamento de dados foram organizados
conforme mostra o quadro abaixo:
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Quadro 7. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação à segunda
questão de evocação com o termo indutor “Ser professor de aluno autista”, após a análise dos
dados com o auxílio do Programa EVOC.
Ordem média de evocação
Frequência
>12

<12

Inferior a 3,2
Núcleo Central
22. Trabalho (2,136)
20. Dificuldade (2,150)
17. Desafio (2,294)
13. Paciência (3,077)
10. Medo (1,500)
9. Insegurança (3,111)
9. Dúvidas (2,667)
8. Dedicação (2,875)

Superior a 3,2

16. Apoio (3,813)
13. Estudo (3,308)

11. Atenção (3,545)
10. Diferença (3,200)
8. Cuidado (3,375)
7. Ajuda (3,714)
7. Amor (3,714)

Os elementos citados no quadro acima mostraram que o primeiro quadrante,
composto por elementos considerados evocados com maior freqüência, sugerindo um
possível Núcleo Central das representações sociais dos professores sobre a educação
inclusiva, onde os termos estão dispostos da seguinte forma: trabalho com frequência
mais elevada (22), seguido por dificuldade (20), desafio (17) e paciência (13).
A partir da análise dos elementos evocados pelos professores, nota-se que o elemento “trabalho” é evocado com maior frequência devido ao fato de ser uma prática
“trabalhosa” e que necessita de maior esforço do professor, além adaptações, por isso
admitirem a “dificuldade” em lidar com tal transtorno. O “desafio” também apresenta
um lugar de destaque no quadrante junto com a necessidade de “paciência” em lidar
com o aluno com TEA, devido às particularidades do transtorno.
Com relação aos elementos do segundo quadrante, considerados intermediários e
mais próximos do núcleo central, foram evocados os seguintes elementos: apoio (16)
eestudo (13), mostrando a necessidade em conhecer melhor o TEA e o estabelecimento
de uma rede de apoio para o atendimento das particularidades neste caso.
O terceiro quadrante revela elementos evocados naturalmente, que apresentam
frequência inferior em relação ao primeiro e segundo quadrante, podendo ser reconhecidos como elementos que estabelecem uma relação de contraste com os outros elementos. Por outro lado, procuram sustentar os elementos do núcleo central com relação ao
desafio. Assim, no terceiro quadrante identificamos como elementos intermediários e
um pouco mais distantes do Núcleo Central: medo (10), insegurança (9),dúvidas (9) e

121

dedicação(8).Os elementos mostraram que o professor admite ter “medo” e “insegurança” por conta das “dúvidas” sobre as práticas ainda desconhecidas e que devem ser concebidas noensino comum, justificando o fato de ter maior “dedicação” com estes indivíduos.
No quarto quadrante, estão localizados os elementos considerados mais distantes
do Núcleo Central e reconhecidos como periféricos agrupados na periferia que mais se
distancia do núcleo central e, portanto, para esse grupo, pode-se dizer que apenas tangencia as representações sociais sobre o fenômeno, porém ainda fazem parte do discurso, e, portanto, podem emergir ou desaparecer.Portanto, neste quadrante encontramos:
atenção(11) e diferença (10), cuidado(8), ajuda (7) e amor (7).
Os elementos evocados neste quadrante mostraram que existe um julgamento
por parte dos professores quanto aos seus colegas caracterizado pelos elementos “atenção”, “cuidado”, “ajuda” e “amor” como se esses fossem insuficientes no atendimento
às diferenças apresentadas na escola.
Enfim, a terceira e última questão de evocação tem como objetivo colher no discurso dos professores elementos que permanecem escondido, mas são revelados no chão
da escola, a partir de práticas que, nem sempre estão de acordo com a proposta de educação inclusiva.

Como você acha que responderiam a MAIORIA dos professores que atuam
nas salas de Educação Infantil da rede pública de _____________________ (nome
da rede pública a ser estudada)?
Quando você escuta a expressão “Educação Inclusiva”, quais são as palavras que
lhe vêm à cabeça?

Assim, os resultados encontrados após o tratamento de dados foram organizados
conforme mostra o quadro abaixo:
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Quadro 8. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação à terceira
questão de evocação com o termo indutor “aluno autista”, após a análise dos dados com o auxílio do Programa EVOC.
Ordem média de evocação
Frequência
>14

<14

Inferior a 3,2
Núcleo Central
25. Dificuldade (2,280)
18. Desafio (2,111)
14. Formação (2,929)
12. Paciência (2,333)
10. Atenção (3,100)
9. Dúvidas (2,889)

Superior a 3,2

16. Apoio (3,500)

13. Trabalho (3,231)
12. Estudo (3,333)
10. Recursos (3,900)

Os elementos citados no quadro acima mostraram que o primeiro quadrante,
composto por elementos considerados evocados com maior freqüência, sugerindo um
possível Núcleo Central das representações sociais dos professores sobre a educação
inclusiva, onde os termos estão dispostos da seguinte forma: dificuldade com frequência mais elevada (25), seguidos por desafio (18) e formação (14); mostrando que o trabalho com o aluno autista é “desafiador” e que apresenta “dificuldades”, necessitando
de maior “formação” para o estabelecimento de novas práticas.
Com relação aos elementos do segundo quadrante, considerados intermediários e
mais próximos do núcleo central, foi evocado o elemento apoio (16), sugerindo que os
professores precisam de uma rede de apoio para atender às necessidades dos alunos com
TEA na rede regular de ensino.
No terceiro quadrante estão os elementos evocados e que apresentam frequência
inferior em relação aos demais quadrantes e reconhecidos como elementos que estabelecem uma relação de contraste com os outros elementos, são eles: paciência (12), atenção (10) e dúvidas (9).Desta forma os elementos mostraram que para ser professor
de aluno autista é necessário ter “paciência” e maior “atenção”, devido às “dúvidas”
presentes no trabalho desenvolvido na rede regular de ensino.
No quarto quadrante, estão localizados os elementos considerados mais distantes
do Núcleo Central e reconhecidos como periféricos, são eles: trabalho (13), estudo (12)
e recursos (10). Os elementos evocados neste quadrante, mesmo que em menor número
de evocações, mostraram que o “trabalho” com o aluno com TEA depende do “estudo”
para a busca de “recursos”.
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A partir da análise das três questões de evocação, foi possível concluir que os elementos que compõem um suposto núcleo central dos três estudos sobre o “ser professor de aluno autista”, são marcados pela presença do elemento “desafio” com maior
frequência, apresentando também elementos como “paciência”.
Nas questões um e dois, o elemento “dificuldade” comum das questões dois e
três, como se o indivíduo não pudesse admitir o quanto é difícil trabalhar com as particularidades do TEA, mas ao ser questionados sobre a opinião dos colegas, ele se sente a
vontade de admitir suas incapacidades, além de citar o trabalho diferenciado e desgastante na questão de número três.
Isto mostra que o trabalho com o aluno com TEA é marcado pelo desafio na
transposição das dificuldades e criação de novas práticas que exigem maior paciência e
um trabalho diferenciado e que o professor admite exigir maior esforço.
Os elementos presentes no segundo quadrante são: o elemento “estudo” que aparece como resposta às questões um e dois, enquanto o elemento “apoio” é evocado com
maior freqüência nas questões dois e três.
Quanto aos elementos de origem afetiva como “carinho” e “amor”, evocadas nas
três questões, estes se alternam entre o segundo e quarto quadrantes, mostrando que
ainda são importantes na manutenção das representações, mas não como elementos sugeridos como centrais.
O elemento “atenção”, relacionado à questão do cuidado foi evocado pelos professores em posições diferentes nas três questões, pois na primeira questão está presente
no segundo quadrante, mas se distancia do núcleo nas questões seguintes.
Quanto ao elemento “trabalho”, este aparece em posição intermediária e periférica, mas quando o professor se coloca no lugar de seu colega de trabalho, ele assume a
posição de central.
Neste ínterim, a partir da análise dos dois instrumentos descritos acima que
compõem o estudo III sobre as representações de escola inclusiva, foi possível afirmar
que o elemento desafio aparece em destaque no suposto núcleo central nos dois estudos,
demonstrando que o trabalho relacionado à construção de uma escola inclusiva é algo
novo e desafiador na construção de novas práticas. Outra questão importante a ser discutida foi o fato de que, quando questionados sobre a educação inclusiva e suas concepções, o discurso politicamente correto (“direito”, “respeito”, “igualdade”) além do que
espera-se ser papel do professor como o comprometimento e a dedicação, emerge como
central.
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Mas quando os professores foram convidados a falar sobre o que está implícito
em suas práticas e o que não pode ser descoberto, eles admitiram que são acometidos
pelo medo, assumindo o quão difícil e trabalhoso é oportunizar estratégias diferenciadas
para ao alunos diferentes na rede regular de ensino, devido a falta de apoio, conhecimento, caracterizando a zona muda das representações sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo aponta que as pesquisas sobre as representações sociais sobre
a exclusão são de extrema relevância, além da constatação de que não se pode discutir a
exclusão sem se fazer referência ao valor social da inclusão; neste sentido somente pode
se falar em uma população de excluídos em referência a outra população de incluídos.
Este é um dado importante observado através da análise de pesquisas estudadas, pois o
fenômeno da inclusão tem sido abordado sem ser considerado a partir do valor social da
exclusão, ou seja, não fazem menção a uma re-inclusão do indivíduo.
Assim, é imprescindível compreender as situações de exclusão e suas nuances a
partir das práticas vivenciadas no contexto escolar, pois de acordo com ABRIC (2001,
p.16) “as situações de exclusão correspondem precisamente a três situações em que acreditamos que as representações sociais determinam as práticas: uma situação onde a
carga emocional é forte, outra onde a referência à memória coletiva é importante e, enfim, quando o ator tem autonomia para resolver as questões referentes a tal situação”.
A abordagem estrutural serviu como base para a análise dos resulatados
encontrados noreferido estudo, buscando a identificação das representações sociais
sobre os processos de exclusão, a partir da investigação sobre a organização dos
elementos ao redor do Núcleo Central. Entretanto, a análise desenvolvida no trabalho
mostrou a importância dos “elementos cognitivos” presentes no primeiro quadrante, ou
seja, no Núcleo Central, como também a relevência dos elementos dispostos nos
quadrantes seguintescomo responsáveispelo funcionamento das representações sociais.
Neste contexto foi necessário analisar diferentes aspectos relacionados aos processos de inclusão/exclusão vivenciados no contexto escolar. O primeiro aspecto tem
suas origens na modalidade de Educação Especial, presente nas propostas de inclusão
como base para as práticas diferenciadas com alunos com deficiência, pautada na articulação de políticas públicas que garantam a eficácia dos processos, confundida como
uma pseudo-educação inclusiva. Segundo a análise da referida modalidade foi possível
perceber que esta ainda transita entre o modelo médico de atendimento e o atendimento
pedagógico, onde as questões referentes ao laudo e ao atendimento de um especialista
são fatores significativos e que permeiam o processo de escolarização.
Tal fato está centrado em elementos relacionados às questões decuidado, quando
o professor admite que o aluno necessita de maior atenção em sala, reconhecendo que
este tipo de prática deve ser desenvolvida por outro profissional, inserido no contexto
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escolar, por isso a necessidade apontada pelos professores de um professor especializado ou um “cuidador”para lidar com o Transtorno do Espectro Autista, principalmente na
modalidade de Educação Infantil, a partir da proposta de um profissional de apoio em
sala, seja ele um mediador, profissional de ensino colaborativo, bi-docente ou cuidador.
Assim, a inclusão do aluno com TEA é marcada pela presença de um profissional “preparado para incluir”, que tem conhecimentos em Educação Especial que o professor do ensino comum admite não ter, idealizando o papel de um professor inclusivo,
que vence os desafios, extremamente preparado para as adversidades impostas pelo trabalho com o aluno diferente.
Outro aspecto relevante é o estudo sobre as representações sociais das práticas
docentes exercidas no ambiente escolar no que tange os processos de inclusão/exclusão,
pois estudos sobre as representações sociais da inclusão e educação inclusiva ainda
mostram uma visão romantizada presente no discurso dos professores, onde os elementos com maior frequência são baseados em componentes afetivos como amor, carinho,
dedicação e compromisso; assim como os resultados encontrados em trabalhos sobre as
representações sociais de professores dos anos inicias sobre o trabalho docente.
Partindo desta observação, quando questionados sobre as práticas exercidas com
alunos com TEA, os professores admitem existir um trabalho, diferente do que costumam executar, que exige afeto, atenção constante, que demanda maior esforço, por isso
ser um desafio contínuo. Isso não quer dizer que o professor nos mostra práticas contraditórias, mas sim práticas consideradas de valor ambivalente, pois ele “acredita” na inclusão, mesmo assumindo que a função de fazer o aluno aprender pode ser da escola ou
de outro colega especializado, mas não dele.
Quanto ao Transtorno do Espectro Autista, este estudo mostra que, mesmo com
os avanços da medicina, o mesmo permanece como uma deficiência desconhecida e que
por muito tempo foi confundido com as questões psiquiátricas. Neste cenário, tal questão fez com que muitos indivíduos ficassem fora do processo de escolarização por conta
de suas crises e comportamentos estereotipados, ou porque os pais recorriam a algumas
instituições escolares destinadas ao atendimento especializado para que estes tivessem
contato com a escola.
Portanto, para os professores da rede regular de ensino, a inclusão de alunos com
TEA é algo novo, desconhecido, por isso trabalhar com este aluno não faz parte das
suas experiências cotidianas, por existir, por muito tempo, um lugar específico para esta
clientela, devido aos seus aspectos semelhantes à “Esquizofrenia”, considerado pelo
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senso comum como um território destinado às doenças mentais. Enfim, admitir a diferença pautada na ineficiência ou não-aprendizagem é diferente de estar no mesmo espaço que pessoas consideradas “fora de controle”, comparadas às situações de crises e
estereotipias.
O estudo sobre as representações sociais sobre o aluno autista mostrou que, apesar de considerarem o trabalho com esta clientela um desafio diário a ser transposto, os
professores ainda admitem que necessitam dispensar maior atenção e afeto aos alunos
para que estes sejam incluídos, discurso este pautado na visão assistencialista, baseado
no cuidado e caridade, que por muito tempo permeou as iniciativas de atendimento à
esta população.
Ao questionarmos os professores se os mesmos acreditavam na inclusão e na
permanência dos alunos com TEA na rede regular de ensino, os mesmos respondiam de
pronto que sim, mas ao questionarmos sobre a existência de processos de exclusão no
ambiente escolar, a maioria dos professores admitiu que estes permanecem presentes
“fazendo suas vítimas” neste espaço.
A partir desta premissa foi possível afirmar que, de acordo com a análise dos estudos realizados, as representações sociais dos professores com relação a esta clientela
têm como base a noção de exclusão. Isto se dá pelo fato de que os professores da rede
regular de ensino reconhecem a necessidade do estabelecimento de novas práticas a
serem desenvolvidas no contexto escolar com alunos com TEA, mas que, por enquanto,
não devem ser exercidas por ele, sugerindo o papel do professor considerado especialista, mas admitindo a necessidade de se inserir nesse processo e buscando a parceria de
equipe multidisciplinar.
A forma com a qual o atendimento é construído na rede regular de ensino direciona as práticas direcionadas ao aluno com TEA, que geralmente estão carregadas de
exclusão, por terem como foco o cuidado, onde o profissional de Coensino, que deveria
ser um professor de educação especial, responsável pelo atendimento do aluno no ensino comum, a partir de atendimentos e adaptações específicos, na maioria das vezes fica
“por conta” daquele aluno. Durante as visitas para entrevistas e aplicação de instrumentos de pesquisa, pude observar o trabalho do profissional responsável por acompanhar o
aluno com TEA e alguns permaneciam do lado de fora da sala de aula enquanto o professor estava desenvolvendo alguma atividade. Segundo Ferreira e Ferreira (2013, p.
34): “Parece prevalecer no conjunto da cultura escolar a concepção de que o lugar da
pessoa com deficiência é fora do ensino comum”
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O ambiente escolar, reconhecido como o que Moscovici (2011, p.17) chama de
“contexto homogêneo”, por ser um “ambiente único e semelhante” a todos os envolvidos no processo de escolarização, estabelece normas e “critérios de juízo” comuns, responsáveis pelo controle social. Quando algo foge do considerado “normal” e aceitável
pelo grupo, são gerados comportamentos que refletem os processos de exclusão, porque
ao admitirem a existência das diferenças estas são consideradas como um obstáculo para
os membros do grupo, ou seja, tendem a eliminar as diferenças e estabelecer fronteiras
dividindo o grupo, por conseqüência excluem os indivíduos que recusam aceitar essa
mudança.
A escola apresenta-se então como um lugar que, por mais que sejam construídas
estratégias de inclusão, trabalha de forma inconsciente (por vezes até de forma consciente) de acordo com a lógica da exclusão, onde o sujeito é “medido” de várias formas,
reproduzindo o modelo de sociedade onde vence o melhor e mais forte.
Ao analisarmos o ambiente escolar e suas relações com o exercício da docência
percebemos que as trajetórias de vida de muitos professores e alunos se misturam, são
muitas histórias que se repetem culminando na falta de escolha pela profissão, por isso
ser professor. Questões de cunho afetivo também são levantadas de acordo com expressões como “levar a escola pra casa”, “pensar o que vai ser daquela criança”, ou simplesmente “agir como mãe”; ou ainda as relações de força e resistência vividas com as
famílias que por vezes são desinteressadas, tratam a escola como um “depósito”, desmerecendo o trabalho do professor, o que colabora para a desvalorização da profissão, pois
se antes era a falta de reconhecimento financeiro, agora estes não têm ao menos o respeito da família.
De acordo com o estudo sobre a função da escola e suas práticas, verificamos
que estas são pautadas em conceitos antigos e com representações arcaicas, em contradição ao mundo que vivemos hoje. Para Ferreira e Ferreira (2013, p.37):

Na escola aparecem critérios e conceitos que instituem a diferença, ora por
parâmetros estatísticos, como a média ou a moda; ora critérios que tomam as
peculiaridades de forma ou função de certas estruturas físicas das pessoas e,
em quase todos os casos, apoiando-se em processos comparativos do aluno
que difere de um aluno “tipo ideal”; ideal que emerge e se estabelece a partir
da ideologia dominante, que valida uns e empurra outros para o desvio.

Ao analisarmos a função da escola percebemos que ela não pode ser considerada
um espaço neutro, sem ideologias, lutas e resistência, o que causa certo desconforto,
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pois a formação docente imprime nos professores um ideal de escola para todos, um
espaço, alheio às questões da diferença sem conceber a escola como pertencente ao
mundo e suas particularidades. Como afirma Snyders (1981, p.18) “para o futuro eisnos constrangidos a olhar os factos frontalmente; o milagre que esperaríamos no íntimo
do nosso coração: a escola como universo preservado, ilhéu de pureza – à porta da qual
se deteriam as disparidades e as lutas sociais, esse milagre não existe: a escola faz parte
do mundo”, fazendo com que este seja um dos fatores do desencantamento dos professores quanto à profissão docente.
A partir de iniciativas para a construção da inclusão, e a criação de políticas públicas para garantir aos indivíduos com TEA a oportunidade de participar da rede regular de ensino, algumas iniciativas vão sendo concebidas, como a proposta de Coensino
ou ensino colaborativo, mas, como é uma iniciativa recente de atendimento, cada município desenha suas formas de atendimento, com funções diferentes, onde algumas acreditam que a função pode ser vista a partir de medidas de cuidado apenas, deixando as
estratégias de atendimento de lado.
Assim, a falta de apoio se torna também elemento marcante no discurso dos professores, caracterizado pela falta de um mediador ou de uma sala de recursos que a exerça a função de ensinar, coisa que o professor não se sente preparado para fazer, pois
a escola é reconhecida como um espaço de socialização para alunos com TEA, em contrapartida não consegue cumprir com a missão de ensinar, produzindo novos processos
de exclusão neste contexto.
Tais estratégias propostas para a construção de ações inclusivas no ambiente escolar provocam, por vezes, a exacerbação da diferença, chamando mais atenção para a
incapacidade, ou então fazem com que o professor não compreenda o seu papel no processo e construa a ideia de um apoio vindo de alguém também especial, capaz de suprir
a sua incapacidade individual e que consiga fazer o aluno considerado diferente aprender, tornando os discursos sobre inclusão produtor e reprodutor de novas práticas de
sentido inclusivo, mas que acabam gerando também exclusões (KLEIN, 2010).
O discurso dos professores mostrou o quão é desafiador e difícil é lidar com o
aluno com TEA, ao mesmo tempo trabalhoso, por conta de fatores como o despreparo, o
desconhecimento sobre o assunto, a falta de apoio e recursos, além do julgamento dos
colegas quanto à tentativa de estabelecer novas práticas e as crises comportamentais de
difícil controle. Portanto, o elemento considerado central a partir dos estudos realizados
foi o desafio, que mostra preocupação do professor em construir novas práticas, pois
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caracteriza as práticas atuais como insuficientes para lidar com as diferentes questões
presentes no contexto escolar, no caso da inclusão de alunos com TEA e de outros considerados diferentes por destoarem da lógica do controle. De acordo com Klein (2010,
p.12) “o que tem sido recorrente na fala dos professores é a ideia de que a inclusão é um
desafio, uma busca por um ideal: manter todos incluídos”.
As práticas exercidas na escola reproduzem a exclusão a partir de suas metodologias de ensino e avaliação, na organização do sistema escolar, na divisão em série e
segmentos, como também na organização do espaço escolar,sem levar em conta as mudanças que vivemos atualmente, mas admitindo que o aluno mudou e que o mesmo
chega cada vez mais com demandas que não deveriam ser tratadas no contexto escolar.
Como os professores dizem “trazem uma mochila de casa” recheada com questões sociais que também pertencem à escola, pelo fato desta ser reconhecida pelos próprios
professores como um espaço de socialização.
Os professores colocam a inclusão do aluno com TEA como algo novo, ameaçador, que necessita de uma mudança para práticas até então desconhecidas, que demandam maior dedicação e estudo, quando convidados a responder às questões de evocação
a partir de suas impressões individuais sobre os temas abordados. Mas quando convidados a responder por seus colegas, deixando de lado a responsabilidade pelo discurso,
“tornando-os livres” de julgamentos, os professores admitem ter medo e muitas dúvidas
sobre o processo, o despreparo, a falta de apoio, além de se sentirem incapazes de desenvolver práticas que exijam maior esforço do que para outros alunos considerados
“normais”; caracterizando a zona muda das representações sociais. Isto se dá pela ancoragem do aluno com TEA na reabilitação, por ser considerado estranho, diferente, mas
que, por outro lado, deve ser “tratado” em outro espaço que não a escola.
Com relação aos elementos de conotação afetiva quando os professores são convidados a responder sobre as representações de escola inclusiva, um dado importante é
que, a partir da análise de estudos anteriores sobre as representações sociais de educação
inclusiva, observa-se que estes são evocados como elementos presentes no suposto núcleo central. De acordo com o estudo foi possível constar que eles são significativos,
mas se encontram em posição intermediária ou periférica quando se trata da escola inclusiva, sugerindo a diferença entre o discurso que marca a proposta de educação inclusiva, marcado por ideologias e a implementação de políticas, e a escola inclusiva com
suas práticas e suas funções.
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Para que o aluno seja incluído é necessário dispensar uma carga emocional expressiva, é necessário “amar a causa”, maior dedicação, além de características específicas do professor para saber lidar com o aluno com TEA, ou seja, o mesmo necessita ser
carinhoso, paciente, atento e experiente. Mesmo com os componentes afetivos o professor sente medo, por ser uma deficiência desconhecida, que assusta por vezes, e que, ao
exigir experiência, provoca sofrimento, por ser um esforço considerado extremo e sem o
retorno esperado.
Enfim, para que a inclusão seja construída em bases sólidas é necessário não só
preparar a escola para receber o aluno diferente com a criação de atendimentos diversos,
recursos e propostas inovadoras, é necessário rever o modelo de escola que temos atualmente e quais são as práticas que permeiam este espaço, reforçando o que Pacheco
(2012, p. 26) afirma ser a necessidade primária para o sucesso da inclusão: “Para que se
concretize a inclusão é indispensável a alteração do modo como muitas escolas estão
sendo organizadas. Para que a inclusão passe a ser mais do que um enfeite de teses será
preciso interrogar práticas educativas dominantes e hegemônicas.”
Outra questão importante a ser construída é estimular as trocas intergrupais no
sentido de promover o diálogo entre os profissionais do ensino comum e os professores
da educação especial, buscando minimizar a ideia do desafio como algo difícil que causa medo, mas colocá-lo como algo possível e, que por outro lado, quando superado,
encanta, imprimindo no professor o sentimento de ser capaz permeado pelo dever cumprido.
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Anexo I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: ............................................................................................................................................................
Sexo:Masculino ( ) Feminino ( )Data Nascimento: ........../........../........
Endereço: ......................................................................................................................................................
Bairro:............................................................

Cida-

de:.................................................................................................
Telefone:(.....)................................................ Email: ...............................................................................
Título do Protocolo de Pesquisa:REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EXCLUSÃO E O PAPEL DO PROFESSOR NA INCLUSÃO DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA E A EDUCAÇÃO INFANTIL
Subárea de Investigação: Inclusão Educacional
Pesquisadora responsável:
NOME: Sabrina Araujo de Almeida
Instituição: Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ
Endereço:Av. Presidente Vargas 642, 22º andar CEP: 20071-001 - Centro - Rio de Janeiro/RJ
Telefone:(21) 2206-9741 / 2206-9743
Email: sabrina.almeida@ifrj.edu.br

Avaliação do risco da pesquisa:
( X ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa: O presente projeto tem como objetivo investigar as representações sociais de
professores da educação infantil sobre a relação de inclusão X exclusão do aluno com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) na rede regular de ensino, a partir do cruzamento de dados colhidos sobre as
representações sociais de professores no que diz respeito ao papel do professor inclusivo, sobre o
próprio aluno com TEA e sobre as práticas diferenciadas vivenciadas ou não no ambiente escolar.
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A relevância do presente estudo justifica-se pela necessidade em investigar as representações sociais de professores da educação infantil sobre a relação entre a inclusão X exclusão do aluno
com Transtorno do Espectro Autista na rede regular de ensino e as práticas existentes no contexto
escolar relacionadas com o processo de inclusão implementado na rede regular de ensino.
Procedimentos: Inicialmente os participantes estarão cientes do desenvolvimento da pesquisa e
assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo VII), a seguir será realizado um grupo
focal com profissionais de educação (questões descritas no Anexo II), a fim de identificar as principais
práticas presentes no cotidiano de professores que trabalham com a inclusão de alunos com TEA. Logo
após, serão realizados procedimentos como: entrevistas, aplicação de questionários de livre evocação
com termos indutores e confecção de grupos focais.
Riscos e inconveniências: A presente pesquisa não trará riscos aos participantes por não expor
julgamentos sobre práticas excludentes no contexto escolar.
Potenciais benefícios: Os benefícios oferecidos pela presente pesquisa giram em torno da identificação das representações sociais do professor quanto ao processo de inclusão de alunos com Transtorno
do Espectro Autista na rede regular de ensino, para que sejam compreendidas as práticas exercidas no
campo educacional e, consequentemente, criar estratégias de intervenção em tal grupo.
Informações Adicionais:Sem observações.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da UNESA/RJ, em horário comercial pelo e-mail ppgeduca-

cao@estacio.br. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá
total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo:“REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EXCLUSÃO E O PAPEL DO
PROFESSOR NA INCLUSÃO DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E A
EDUCAÇÃO INFANTIL”.Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas.
Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra
para o responsável pela pesquisa.
Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________
____________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa
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APÊNDICE I
Estudo 1:Roteiro para aplicação de Grupo Focal
1- Existem práticas diferenciadas em sala de aula no caso da Inclusão de Alunos
com TEA?
2- Quais são as práticas consideradas facilitadoras do processo de inclusão em sala?
3- Com relação ao aluno com TEA, como funciona a permanência do mesmo na
escola, quais são os principais entraves? Você acha que o aluno deveria ter um
horário diferenciado?

4- Como você vê o aluno Autista no contexto da escola regular?
5- Existe um perfil de professor diferenciado para trabalhar com TEA?

6- O professor da rede regular de ensino dá conta do aluno com TEA?
O grupo afirma que não dá conta.

7- É necessária uma formação diferenciada para incluir alunos com TEA?

8- É necessário suporte técnico para a escola, no que diz respeito à inclusão?
9- Quais são as principais dificuldades para ensinar alunos com TEA?
10- Quem é o aluno com Transtorno do Espectro Autista?
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APÊNDICE II
Estudo 2: Inventário de práticas identificadas pela pesquisadora no ambiente escolar
1-Pesquisa para o trabalho com o aluno com TEA
2-Trabalho sem apoio
3-Empenho no trabalho com o aluno
4-Adequação do espaço
5-Fala diferenciada com o aluno com TEA (individualizada)
6-Socialização
7-Adequação das rotinas escolares
8-Conversa com a equipe multidisciplinar
9-Alfabetização da criança com TEA
10-Atividades recreativas
11-Proferir comandos para alunos com TEA
12- Repetir comandos para alunos com TEA
13-Trabalho para a aceitação do aluno com TEA por alunos sem TEA
14-Estabelecer rotinas escolares específicas para o trabalho com TEA
15-Trabalhar com a agressividade
16-Adequação da turma
17-Práticas diferenciadas em sala com o aluno com TEA
18-Fazer planejamento de aula diferenciado
19-Fazer adaptações no planejamento de curso para alunos com TEA
20-Fazer relatório de rendimento do aluno com TEA
21-Prática por tentativa e experiência
22-Manter a disciplina do aluno com TEA em sala de aula
23-Apoio ao aluno com TEA
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24-Assumir ações diferenciadas com o TEA em sala
25-Participar de conselhos de classe
26-Participar de cursos de formação continuada
27-Participar de reuniões de pais
28- Condutas diferenciadas
29-Participar de reuniões pedagógicas (grupos de estudo)
30-Ter preparo
31-Preparar a escola
32-Conter crises, “pirraças”
33-Preparar material didático com adaptações para o aluno com TEA
34-Fazer trabalho para a retirada de fralda
35-Perfil para o trabalho com TEA
36-Levar o aluno com TEA ao banheiro
37-Trocar fralda
38-Impor limites ao aluno com TEA
39-Interpretação de laudo médico
40-Acompanhamento do aluno com TEA
41-Compreensão da legislação de inclusão
42-Aplicação de legislação de inclusão
43-Dar atenção ao aluno com TEA
44-Dar carinho ao aluno com TEA
45-Transmitir confiança à família
46-Ser responsável pelo aluno
47- Fazer o aluno aprender
48-Fazer o aluno ser independente
49-Outra____________________________________
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APÊNDICE III
Estudo II - Instrumento criado a partir do inventário de práticas levantado pela
pesquisadora

Caro (a) Professor (a),
O questionário que segue é parte integrante de uma pesquisa sobre a inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), precisamos muito da sua colaboração.
Assim, pedimos que, por gentileza, o mesmo seja respondido com muita atenção, de
forma sincera e espontânea. Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a
sua opinião.

Obrigado!

1. DADOS CENSITÁRIOS
1.5 PROFESSOR ESPECIALIZADO?
1.1 Nome (Opcional):
_________________________
1.2 SEXO:
( ) Feminino ( ) Masculino

(

) Sim

( ) Não

Se a reposta for positiva, em qual a
área? _______________________

1.3 IDADE:____________ anos
1.4 ESCOLARIDADE
(
(
(
(
(
(

) Médio completo
) Superior incompleto
) Superior completo
) Pós-graduação
) Mestrado
) Doutorado

1.6 VOCÊ JÁ TEVE ALGUM ALUNO
DE INCLUSÃO EM SUA SALA?
(

) Sim

( ) Não

1.7 VOCÊ JÁ TRABALHOU EM UMA
ESCOLA CONSIDERADA INCLUSIVA? QUAL A FUNÇÃO EXERCIDA? _______________

Preste muita atenção à tabela abaixo, ela está divida em três colunas. Na COLUNA I,
estão descritas as ações realizadas na escola com relação à inclusão de alunos com
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na COLUNA II marque com um (X) as
10ações que você considera importantes para o trabalho do professor na rede regular
de ensino, na COLUNA III marque com um (X) as 10 ações que você considera importantes no trabalho do professor especialista:
COLUNA I
AÇÕES

1-Estudar características específicas do aluno com
TEA
2-Adequação do espaço
3-Fala diferenciada com o aluno com TEA (individualizada)
4-Elaboração de atividades específicas de socialização
5-Adequação das rotinas escolares
6-Conversa com a equipe multidisciplinar
7-Alfabetização da criança com TEA
8-Elaboração e execução de atividades recreativas
9-Proferir e/ou repetir comandos para alunos com
TEA
10-Realização de intervenções na turma para a
aceitação do aluno com TEA por alunos sem TEA
11-Estabelecer rotinas escolares específicas para o
trabalho com TEA
12-Trabalhar com a agressividade em sala
13- Elaboração e execução de atividades diferenciadas em sala com o aluno com TEA
14-Fazer planejamento de aula diferenciado
15-Fazer adaptações no planejamento de curso
para alunos com TEA
16-Fazer relatório de rendimento do aluno com
TEA
17-Prática por tentativa e experiência
18-Manter a disciplina do aluno com TEA em sala
de aula
19-Apoio ao aluno com TEA
20-Participar de conselhos de classe
21-Participar de cursos de formação continuada
22-Participar de reuniões de pais
23- Condutas diferenciadas
24-Participar de reuniões pedagógicas (grupos de
estudo)
25-Conhecer o Transtorno do Espectro Autista
26-Conter crises, “pirraças”

COLUNA
II
PROFESSOR
REDE REGULAR

COLUNA III
PROFESSOR
ESPECIALISTA

27-Preparar material didático com adaptações
para o aluno com TEA
28-Fazer trabalho para a retirada de fralda
29-Perfil para o trabalho com TEA
30-Levar o aluno com TEA ao banheiro
31-Trocar fralda
32-Impor limites ao aluno com TEA
33-Interpretação de laudo médico
34-Acompanhamento do aluno com TEA
35-Compreensão e aplicação da legislação de inclusão
36-Dar carinho ao aluno com TEA
37-Transmitir confiança à família
38- Fazer o aluno aprender
39-Fazer o aluno ser independente
40Outra____________________________________

APÊNDICE IV
Estudo III - Questionário sobre as Representações Sociais do aluno Autista

Caro (a) Professor (a),
O questionário que segue é parte integrante de uma pesquisa sobre a inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), precisamos muito da sua colaboração.
Assim, pedimos que, por gentileza, o mesmo seja respondido com muita atenção, de
forma sincera e espontânea. Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a
sua opinião.
Obrigado!
1. DADOS CENSITÁRIOS
1.1 Nome (Opcional):
____________________________
1.2 SEXO:
( ) Feminino

(

) Sim

( ) Não

Se a reposta for positiva, em qual a
área? _____________
(

) Masculino

1.3IDADE:____________ anos
1.4 ESCOLARIDADE
( ) Médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós-graduação
( ) Mestrado
( ) Doutorado
1.5 PROFESSOR ESPECIALIZADO?

1.6 VOCÊ JÁ TEVE ALGUM ALUNO DE INCLUSÃO EM SUA
SALA?
1.7 (

) Sim

( ) Não

1.8 VOCÊ JÁ TRABALHOU EM
UMA ESCOLA CONSIDERADA
INCLUSIVA? QUAL A FUNÇÃO EXERCIDA?
____________________

O que lhe vem à cabeça quando você ouve a expressão “Aluno Autista”?

12345678-

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

APÊNDICE V
Estudo IV- Roteiro para as entrevistas semi- diretivas

Temas abordados
1- A escolha da profissão
2- Informações sobre o tempo de serviço no magistério e as primeiras experiências vividas em sala de aula, as principais preocupações, dificuldades e sensações.
3-

Neste item os professores são questionados sobre uma possível mudança

do aluno, desde o início da carreira dos professores até os dias atuais.
4-

A principal questão que norteia a discussão deste tema é a função da es-

cola, ou seja, os professores responderam à seguinte questão “Para quê serve a escola”?
5-

Quanto às práticas exercidas com o aluno autista na rede regular de ensi-

no a proposta deste tema era que o professor comentasse sobre já ter experiência com
aluno com TEA, dividindo suas práticas, anseios, preocupações e vitórias.
6-

O assunto discutido agora gira em torno da questão “Para quê serve a es-

cola para o aluno autista?”.
7-

Outra parte importante da entrevista trata da importância da inclusão para

o professor, se ele realmente acredita na proposta, reconhecendo que o lugar da criança
com TEA é na rede regular de ensino.
8-

Neste momento da entrevista o professor é convidado a refletir se ainda

existem práticas de exclusão exercidas na escola.
9-

Para finalizar a atividade, a pesquisadora conversa com os entrevistados

sobre as noções de integração e inclusão presentes no ambiente escolar. Para iniciar a
conversa é feito um breve histórico da educação especial e as diferentes formas de atendimento, e como as diferentes propostas de atendimento vêem sendo desenhadas, além
da tentativa de construir uma identidade profissional, tendo como base o discurso de
Omote (2010) “para descrever minha identidade usava frequentemente uma imagem da
panela de pressão que fervia uma mistura de água e óleo com o propósito de fundi-los
num só elemento. Por mais que gastasse a energia, tal meta era irrealizável”.

APÊNDICE VI
Estudo III – Questionário com uma questão de evocação com o termo indutor “Educação Inclusiva” e aplicação da técnica da Zona Muda

Caro (a) Professor (a),
O questionário que segue é parte integrante de uma pesquisa sobre a inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), precisamos muito da sua colaboração.
Assim, pedimos que, por gentileza, o mesmo seja respondido com muita atenção, de
forma sincera e espontânea. Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a
sua opinião.
Obrigado!
2. DADOS CENSITÁRIOS
1.2 Nome (Opcional):
________________________________
1.3 Sexo:
( ) Feminino ( ) Masculino
1.4 Idade:____________ anos
1.5 Escolaridade
( ) Médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós-graduação
( ) Mestrado
( ) Doutorado

1.6 Professor Especializado?
( ) Sim ( ) Não
Se a reposta for positiva, em qual a área? ___________________________
1.7 Você já teve algum aluno de inclusão
em sua sala?
( ) Sim ( ) Não
1.8 Você já trabalhou em uma escola
considerada inclusiva?
( ) Sim ( ) Não
1.9 Qual a função exercida?
_______________________________

1 - Quando você escuta a expressão “Educação Inclusiva”, quais são as palavras
que lhe vêm à cabeça?
12345678-

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

2- Agora, responda conforme você acha que seus colegas, professores que atuam
na sua escola, responderiam esta questão?
Quando você escuta a expressão “Educação Inclusiva”, quais são as palavras que
lhe vêm à cabeça?
12345678-

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3- Como você acha que responderiam a MAIORIA dos professores que atuam nas
salas de Educação Infantil da rede pública de _____________________ (nome da
rede pública a ser estudada)?
Quando você escuta a expressão “Educação Inclusiva”, quais são as palavras que
lhe vêm à cabeça?
12345678-

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

APÊNDICE VII
Estudo III – Questionário com uma questão de evocação com o termo indutor “Ser
professor de Aluno Autista” e aplicação da técnica da Zona Muda

Caro (a) Professor (a),
O questionário que segue é parte integrante de uma pesquisa sobre a inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), precisamos muito da sua colaboração.
Assim, pedimos que, por gentileza, o mesmo seja respondido com muita atenção, de
forma sincera e espontânea. Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a
sua opinião.
Obrigado!
3. DADOS CENSITÁRIOS
1.10 Nome (Opcional):
________________________________
1.11 Sexo:
( ) Feminino ( ) Masculino
1.12

Idade:____________ anos

1.13
(
(
(
(
(
(

Escolaridade
) Médio completo
) Superior incompleto
) Superior completo
) Pós-graduação
) Mestrado
) Doutorado

1

1.14 Professor Especializado?
( ) Sim ( ) Não
Se a reposta for positiva, em qual a área? ___________________________
1.15 Você já teve algum aluno de inclusão em sua sala?
( ) Sim ( ) Não
1.16 Você já trabalhou em uma escola
considerada inclusiva?
( ) Sim ( ) Não
1.17 Qual a função exercida?
_______________________________

- Quando você escuta a expressão “Ser professor de aluno autista”, quais
são as palavras que lhe vêm à cabeça?
12345678-

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

2- Agora, responda conforme você acha que seus colegas, professores que atuam
na sua escola, responderiam esta questão?
Quando você escuta a expressão “Ser professor de aluno autista”, quais são as palavras que lhe vêm à cabeça?
1- ___________________________________________
2- ___________________________________________
3- ___________________________________________
4- ___________________________________________
5- ___________________________________________
6- ___________________________________________
7- ___________________________________________
8- ___________________________________________

3- Como você acha que responderiam a MAIORIA dos professores que atuam nas
salas de Educação Infantil da rede pública de _____________________ (nome da
rede pública a ser estudada)?
Quando você escuta a expressão “Ser professor de aluno autista”, quais são as palavras que lhe vêm à cabeça?
12345678-

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

APÊNDICE VIII
Relação de Escolas Municipais de Barra do Piraí/RJ que oferecem a
Educação Infantil
RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
ESCOLA

DIRETORA

J.E.M. PEIXINHO DOURADO

Elisangela da
Silva Garcia

J.E. ORTELINA BICHARA
J.I. ALFREDO MANSUR ELIAS
J.I. CÂNDIDO FERRAZ JUNIOR

Carla Simone
Braga Gussem
Ana Paula Almeida G. Pinto
Antonieta Maria
A. Fontes

J.I. GENERAL OLÍVIO VIEIRA FILHO

Fátima Mathias
Alves

J.I. ISMAEL

Rita de Barros
Albino
Denise Ap. Nunes

J.I. MONTEIRO LOBATO
J.I. PROF. NEWTON ROCHA
BRANDÃO
J.I. PROF.ª MARIA PORTUGAL DULCE BRAUNE
J.I. PROF.ª MIRETTA BARONTO E SOUZA
J.I. PROF. MURILO BRAGA
E.E.M. MARIETA VASCONCELLOS C. COELHO
E.E.M. PROF.ª MARIA APARECIDA PÊGAS
E.M. AMÉRICA BARBOSA
DA SILVA
E.M. CORONEL AYLTON
COELHO CHAVES
E.M. CORTINES CERQUEIRA
E.M. JOÃO DE DEUS

Márcia Meitherofer
Tatiana de Almeida Souza Silva
Janaína de Souza
Silva Santos
Devaldina da
Silva
Yone Jasmin Meireles de Carvalho
Viviane de Matos
Alves
Márcia Cristina
Ferreira Porto
Lima
Angélica Tereza
Paiva Vasconcelos
Alessandra de
Souza
Tânia Maria Teixeira de Faria

ENDEREÇO

TELEFONE

Rua Pres. Costa e
Silva, 1018- Califórnia da Barra
Rua Luiz Barbosa,
462 - Matadouro
Pça Simão Daim,
s/nº - Ipiabas
Rua Ulisses Dias
Valente, s/nº -São
José do Turvo
Rua Maurício de
Abreu, 152 - Vargem
Alegre
Rua Prof. Eli Maria
S. Braga, s/nº - Asilo
Rua Coronel Nóbrega, 80 – Química
Rua Teresópolis, 249
- Areal
Av. Silvas Pereira da
Mota, 856 – Parque
Santana
Rua Florentina Edwirgems, 96 – Arhur
Cataldi
Av. Ernai do Amaral
Peixoto, 97 – Centro
Rua das Hortências,
nº 9 - Distrito de
Dorândia
Rua B, nº 374 - Roseira
Rua Antonio Camerano, 405 - Chalet

(24) 3341-6871

Estr. Leny de Souza,
2100 - Cantão

(24) 2420-1102

Rua Santo Ângelo,
587 – Lago Azul
Rua Bendito da Silva
Lomba, 417 - Muqueca

(24) 2444-4571

(24) 2443-7528
(24) 988417456
(24) 2437-2495

(24) 2430-2280

(24) 2444-4617
(24) 2420-1010
(24) 2444-4614
(24) 2443-5404

(24) 2443-1124

(24) 2445-4508
(24) 2433-1720

(24) 992590101
(24) 2444-4570

(24) 2443-0073

E.M. MARIA GONZAGA DE
OLIVEIRA

Vilma das Graças
Brittz Koenigkan

E.M. MIGUEL VASCONCELOS

Vilma Natal Dias

E.M. PROF.ª AMÉLIA DE
JESUS LISBOA
E. E. M. JEHOVAH SANTOS

Mara Vieira Alfena
Rosicler Mariano
da Silva

C.M. HELENA FIGNER

Marília Efigênia
da Silva
Roza Maria dos
Santos
Elecy Maria Santos de Oliveira

C.M. HEITOR FAVIERI
C.M. JOSÉ ALVES PEREIRA

C.M. JOSÉ ALBERTO DE
OLIVEIRA

----------------------

C.M. GERALDO OLIVEIRA
LIMA

Marinéia de Almeida Pimentel

C.M. MARILDA PÊGAS DA
SILVA
C.M. PAULO CARNEIRO
MARINS

Kátia Maria dos
Reis Santos
Daniele Anacleto

Rua Manoel Ferraz
Bueno, 220 - Belvedere
Rua Getúlio Vargas,
668 – Vargem Grande
Rua das Acácias, s/nº
- Vila Helena
Rua José Tavares
Filho, 327 - São
João
Rua Luís Novaes,
23- Ipiabas
Rua Angélica, 262Centro
Rua Nossa Senhora
das Graças, s/nº Morro do Gama
Rua Maria M. Pimentel, s/nº -Santo
Antonio
Rua José Bento de
Oliveira, 551 - Química
Rua Teresópolis, 170
–Areal
Rua Prof.ª Eli Mara
da Silva, 223 – Boa
Sorte

(24) 244-7663

(24)2444-4176

(24) 2442-6502
(24) 2420-1172

(24) 2437-1821
(24) 998166578
(24) 2444-4616

(24) 2444-6170

(24) 2442-9175

(24) 2442-7814
(24) 244-4617

APÊNDICEIX
Relação de Escolas Municipais de João Pessoa/PB que oferecem a
Educação Infantil

RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
ESCOLA
DIRETORA
ENDEREÇO
TELEFONE
Centro de Referência em
Edjane Pereira
R Nevinha Raposo
(83) 3214-7373
Educação Infantil – CREI
Franco da Silva
s/n Castelo Branco
SANTA CLARA
Centro de Referência em
Mary Suely de
Rua das Trincheiras
(83) 3214-3136
Educação Infantil – CREI
Lima Cavalcanti
527 Centro
DIOTÍLIA GUEDES
Centro de Referência em
Maria Gorete de
Rua das Trincheiras
(83) 3218-6976
Educação Infantil – CREI
Oliveira
262 Centro
LINDEMBERG VIEIRA
DE MELO
Centro de Referência em
Maria Luiza PeR João da Mata s/n
(83) 3214-8834
Educação Infantil – CREI
droza
Jaguaribe
RENATO LUCENA
Centro de Referência em
Sonia Maria dos
Rua das Trincheiras,
Educação Infantil – CREI
Santos
228 Centro
-----MARIA DA LUZ
Centro de Referência em
Marizete Freire da R Raimundo Filho
(83) 3214-8271
Educação Infantil – CREI
Silva
s/n São José
CREUZA PIRES
Centro de Referência em
Andreia Marcia F. R Manoel Arruda
(83) 3214-9557
Educação Infantil – CREI
Aguiar
Cavalcante 5 ManaiANTONIO VARANDAS
ra
Centro de Referência em
Geane Maria Leite Rua das Extremosas,
Educação Infantil – CREI
de Araujo
s/nº - Cidade Verde
-----MÁRCIA SUÊNIA
Centro de Referência em
Maria Gorete de
Rua das Trincheiras
(83) 3218-6976
Educação Infantil – CREI
Oliveira
262 Centro
YALA PETIT

APÊNDICE X
Relação de Escolas Municipais de Juiz de Fora/MG que oferecem a
Educação Infantil

RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ESCOLA
CRECHE MUNICIPAL
MARCELO MOYSÉS
GAIO

DIRETORA
Elizete
Santiago Demarchi

ENDEREÇO
Rua Álvaro José
Rodrigues, s/nºSantos Dumont

TELEFONE

ESCOLA MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO
MARQUES

Patrícia Assis Vaz
de Mello

Rua Sady Monteiro
Boechat, 60 – São
Pedro

(32) 3690-8487

ESCOLA MUNICIPAL
GEORG RODENBACH

Rita de Cássia
Chaves Reis

Av. Juiz de Fora,
667 - Grama

(32) 3690-7806

ESCOLA MUNICIPAL
IPIRANGA

Vanilda Veríssimo
Nepomuceno de
Lima

Rua Afonso Gomes, 151 - Ipiranga

(32) 3690-7695

ESCOLA MUNICIPAL
QUILOMBO DOS PALMARES

José Pereira Castro

Rua Antonio Francisco Lisboa, 30 –
Sagrado Coração

(32) 3690-7729

ESCOLA MUNICIPAL
SANTANA DO ITATIAIA

Juliane Damasceno
Rodrigues de Oliveira

Campus Universitário – Cidade Universitária

(32) 3690-8345

-----------------

APÊNDICE XI
Relação de Escolas Municipais de Piraí/RJ que oferecem a
Educação Infantil
RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICÍPIO DE PIRAÍ
ESCOLA
CRECHE KELMA T. FAJARDO REIS

DIRETORA
Cibele Miller I.
Ferreira

ESCOLA MUNICIPAL
EUCALIPTO

Regina Célia de
Souza

ESCOLA MUNICIPAL
JOSÉ JUAREZ FRANCO

Maria Aparecida
Ramos Galhano

JARDIM DE INFÂNCIA
DR. LUIZ SILVEIRA

Eliane Vieira de
Souza

JARDIM DE INFÂNCIA
MAIA VINGARE

Ivania de Souza
Montela Marins

ENDEREÇO
Rua Bulhões de
Carvalho, 281 –
Casa Amarela
Estrada Pinheiral x
Stª Angélica, 1020Varjão
Rua Isaura Rosa, nº
80 - Arrozal

TELEFONE
(24) 2431-9961

Praça de Exposições
da Mata do Amador,
s/nº - Centro
Rua Edmundo Botelho Pullen, 6 Santanésia

(24) 2431-9971

(24) 2431-3979

(24) 3333-1717

(24)24411-1806

