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RESUMO 

 

A matrícula de alunos com deficiência nas turmas regulares da rede básica de ensino tem sido 

uma realidade crescente das escolas brasileiras, e o fato que decorre deste processo que há 

alguns anos se iniciou, é que diante dessas matrículas emergem diversos desafios e limites que 

estão perpassando essa realidade. Assim, diante dos desafios que tem surgido, alguns 

professores já estão enfrentando o processo de inclusão como possibilidade para o 

crescimento profissional e para o desenvolvimento de outras habilidades, como o uso de 

estratégias diferenciadas, reconhecimento da necessidade de participação em cursos de 

formação continuada, valorização das potencialidades individuais dos educandos, dentre 

outras. Nessa perspectiva e por meio da Teoria das Representações Sociais intencionamos 

entrelaçar o Ensino de Ciências às abordagens da prática pedagógica dos professores de 

Ciências com a Educação Inclusiva. O presente estudo tem como objetivo analisar as 

Representações Sociais dos professores de Ciências, diante do processo de inclusão de alunos 

com deficiência na rede regular e discutir os limites e possibilidades deste processo. Para 

alcançar o objetivo proposto, realizamos a técnica de Associação Livre de Palavras (ALP) e 

entrevistas para conhecer as representações e as concepções que os professores 

compartilhavam em relação ao processo de inclusão de alunos com deficiência na sala de aula 

regular. Todos os dados coletados seguiram um procedimento qualitativo e quantitativo 

mediante uma Análise de Conteúdo das entrevistas e posterior aplicação de equações e 

processamento no software Iramuteq. Os resultados apontam que as Representações Sociais 

dos professores de Ciências estão pautadas numa ideia de Direito, Respeito, Metodologias 

Diferenciadas e Aprendizagem. Nesse sentido, inferimos que apesar do Direito e Respeito 

estarem relacionados ao universo reificado, a preocupação com a Aprendizagem a partir do 

uso das Metodologias diferenciadas direciona ao universo consensual mostrando aspectos da 

construção coletiva a partir da prática pedagógica com os alunos com deficiência. Por fim, 

concluímos que a filosofia inclusiva possui diversos desafios como registrados nas falas dos 

professores entrevistados, mas esses professores também sinalizaram aspectos positivos que 

surgem a partir da vivência, da prática pedagógica com estes educandos, permitindo que 

indícios de caráter prático sejam aplicados na sala de aula regular. 
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of Santa Cruz. 114 p. 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The enrollment of students with disabilities in the regular classes of the basic education 

system has been a growing reality in Brazilian schools, and the fact that stems from this 

process that began a few years ago, is that in face of these enrollments emerge various 

challenges and limits that are permeating This reality. Thus, given the challenges that have 

arisen, some teachers are already facing the inclusion process as a possibility for professional 

growth and for the development of other skills, such as the use of differentiated strategies, 

recognition of the need to participate in continuing education courses, Valuing the individual 

potential of learners, among others. In this perspective and through the Theory of Social 

Representations we intend to interweave Science Teaching to the approaches of the 

pedagogical practice of Science teachers with Inclusive Education. The present study aims to 

analyze the Social Representations of Science teachers, in face of the process of including 

students with disabilities in the regular network and discuss the limits and possibilities of this 

process. In order to reach the proposed goal, we performed the Free Speech Association 

(FSA) technique and interviews to know the representations and conceptions that teachers 

shared regarding the process of students’ inclusion with disabilities in the regular classroom. 

All the data collected followed a qualitative and quantitative procedure through a Content 

Analysis of the interviews and later application of equations and processing in Iramuteq 

software. The results point out that the Social Representations of Science teachers are based 

on an idea of Law, Respect, Differentiated Methodologies and Learning, in this sense, we 

infer that although Law and Respect are related to the reified universe, the concern with 

Learning from the use of Differentiated Methodologies directs to the consensual universe 

showing aspects of the collective construction from the pedagogical practice with the students 

with disabilities. Finally, we conclude that inclusive philosophy has several challenges as 

recorded in the statements of teachers interviewed, but these teachers also pointed out positive 

aspects that arise from the experience, pedagogical practice with these students, allowing 

practical indications to be applied in the classroom of regular class. 

 

KEY WORDS: Science Teaching, Teacher Education Science, Inclusive Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, temos 

o direito a sermos diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza.  

Boaventura de Souza Santos 

 

 

Construção dos Caminhos 

“O quê? Por quê? E para quem?” Esses foram os questionamentos que deram início 

às minhas reflexões para estruturação do projeto. Assim, o desejo por estudar sobre o 

processo de inclusão de alunos com deficiência veio desde a graduação, onde ingressei no 

PIBID Interdisciplinar, Subprojeto de Educação Especial e perdurei durante dois anos. Neste, 

tive a oportunidade de estagiar no Centro de Apoio Pedagógico (CAP) onde é feito o 

Atendimento Educacional Especializado1 (AEE), para estudantes com deficiência que estão 

matriculados na escola regular. No CAP, participei de encontros com as famílias destes 

estudantes, no intuito de estreitar os laços e possibilitar uma maior parceria, entre família e 

escola. Participei também de encontros promovidos pelo AEE com os professores da rede 

regular de ensino onde estes estudantes estão matriculados.  

A partir dessas experiências singulares e de muito aprendizado, senti a necessidade 

de apropriar-me mais e aprofundar os estudos nessa área, que contempla um público que há 

tantos anos foi marginalizado da vida social e, sobretudo, do processo de ensino e 

aprendizagem. O contato com professores do AEE e da rede Regular demonstrou para mim, 

que diante do muito que ainda falta ser feito, para a efetivação de uma Educação realmente 

inclusiva, os primeiros passos já estão sendo dados e já existem profissionais que estão 

abraçando a causa, exercendo com responsabilidade e ética seu compromisso educacional. 

No CAP, enquanto bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência), desenvolvíamos atividades de intervenção pedagógica para os estudantes com 

deficiência atendidos na instituição. O desenvolvimento das atividades em conjunto, entre 

professor-supervisor-bolsista e entre os próprios professores, serviu para mostrar o quão é 

importante esta parceria de trabalho colaborativo no desenvolvimento e resultados das 

atividades propostas, sobretudo, no desenvolvimento dos educandos. 

Na graduação, optei na monografia pela produção de um recurso didático para 

aplicação na turma regular com um aluno com Deficiência Mental e decorrente, Deficiência 

                                                 
1 Essa modalidade refere-se ao atendimento que é feito no contra turno as crianças com deficiência matriculadas 

na escola regular, retornaremos mais à frente sobre a significação deste atendimento. 
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Intelectual2. Os resultados da pesquisa, realizada numa Escola Municipal na cidade de Jequié, 

apontaram que ainda são muitas as dificuldades enfrentadas pelos docentes e pelos discentes 

deficientes intelectuais, incluídos na escola regular em aulas de Ciências. As dificuldades vão 

desde a identificação3 da deficiência do aluno pela direção da escola (MACHADO; DUARTE 

2014), o despreparo de profissionais para atuarem com o mesmo, até a resistência dos colegas 

em acolher o outro com deficiência.  

Neste sentido, observamos a necessidade que existe de favorecermos a estes 

estudantes com deficiência o acesso ao conhecimento disponível e ao mesmo tempo, respeitar 

sua condição própria de aprendizagem, sem querer igualá-lo ao outro. Ao contrário, cabe à 

escola e a nós professores, encontrarmos formas de valorizar e considerar o jeito de ser e 

aprender dessas crianças e adolescentes. 

Ao ingressar no mestrado em 2015, meu objetivo inicial era analisar as práticas 

pedagógicas de professores de Ciências diante do processo de inclusão de alunos com 

deficiência. Porém, em diversas conversas com o Prof. Maxwell decidimos reestruturar a ideia 

inicial somando com novas possibilidades destas duas áreas. 

Dessa forma, pensando no viés social da pesquisa e interessados em entrelaçar o 

Ensino de Ciências e a Educação Inclusiva, optamos por utilizar a Teoria das Representações 

Sociais precedida por Serge Moscovici, para assim, estruturarmos a nossa pesquisa agora 

intitulada: “Representações Sociais dos professores de Ciências: repercussões da prática 

pedagógica na perspectiva inclusiva”. 

Assim, este texto está dividido da seguinte forma: no capítulo 01, A inclusão na rede 

regular de ensino e a formação de professores de Ciências, iniciamos com uma breve 

apresentação do surgimento da Educação Inclusiva. Em seguida, apresentamos os principais 

marcos legais que amparam a discussão, abordamos as nomenclaturas que estão sendo 

utilizadas na área da Educação Inclusiva, especificando o nosso posicionamento. Retratamos 

sobre a formação de professores de Ciências, discutindo quais seriam as necessidades 

formativas para uma escola inclusiva e, por fim, analisamos o panorama de produções da 

Formação de professores de Ciências e Educação Inclusiva, a partir de um levantamento 

                                                 
2 A partir da década de 80, o termo utilizado era "Deficiência Mental". E, atualmente, há uma tendência mundial 

(brasileira também) de se usar "Deficiência Intelectual", termo com o qual concordo por duas razões. A primeira 

razão tem a ver com o fenômeno propriamente dito. Ou seja, é mais apropriado o termo "intelectual" por referir-

se ao funcionamento do intelecto especificamente e não ao funcionamento da mente como um todo (SASSAKI, 

2004). 
3 Muitas escolas tem o aluno com deficiência matriculado, mas não sabem que o mesmo possui alguma 

deficiência, deixando de declarar no Censo escolar para o duplo repasse da verba e limitando o direito ao 

atendimento especializado. 
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realizado no banco de teses e dissertações da Capes, na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, e nas revistas e periódicos da área de Ensino de Ciências. 

No segundo capítulo, abordamos a Teoria das Representações Sociais (TRS), 

delineando as conexões entre as ideias deste referencial teórico metodológico e relacionamos 

a Educação Inclusiva com as Representações Sociais (RS). 

No terceiro capítulo, descrevemos a construção metodológica, apresentando os 

sujeitos da pesquisa, o contexto em que a pesquisa está inserida, os instrumentos utilizados 

para a obtenção de informações e os procedimentos de análise das informações obtidas. 

No quarto capítulo, discutimos os resultados obtidos por meio da análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2007), a partir dos instrumentos de obtenção de informações, a técnica 

de Associação Livre de Palavras e as entrevistas, apresentando-os sob os quadrantes pré-

estabelecidos pela Teoria do núcleo central das RS e sob a forma de categorias constituídas a 

posteriori. 

Após o quarto capítulo apresentamos as considerações finais, bem como destacamos 

os resultados encontrados. 

Por fim, são apresentadas as Referências e os Apêndices. 
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INTRODUÇÃO 

Tijolo após tijolo, palavra com palavras  

Na casa da Dissertação me abrigo em escritos  

Construção em dias  

Vida em tela, papel, tinta e orientações  

Tijolo após palavras, texto com argumentos  

Letra com entendimento [...]  

Hadassa M. S. Carmo 

Partindo do princípio de uma educação para todos, consideramos como um grande 

desafio o Ensino de Ciências para alunos com deficiência na escola regular, quando a 

realidade aponta para uma numerosa parcela de excluídos do sistema educacional sem 

possibilidade de acesso à escolarização, apesar dos esforços empreendidos para a 

universalização do ensino.  

O acesso à escola extrapola o ato da matrícula e implica apropriação do saber e das 

oportunidades educacionais oferecidas à totalidade dos alunos, com vistas a atingir as 

finalidades da educação, a despeito da diversidade na comunidade escolar. Dessa forma, 

enfrentar o desafio da inclusão educacional de alunos com deficiência na rede regular, é uma 

condição necessária para atender as expectativas de democratização da educação em nosso 

país, visando o desenvolvimento e progresso da nação. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2012), 

23,9 % da população brasileira tem algum tipo de deficiência, levando a uma presença cada 

vez mais intensa deste público nas unidades escolares. Hoje, a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), já sancionada pelo Congresso Nacional, reafirma e 

assegura direitos e benefícios à vida dessas pessoas com deficiência, ao promover a garantia 

da equiparação de oportunidades, da autonomia e da acessibilidade para este segmento da 

população. 

Consideramos que a Educação Inclusiva faz parte de um contexto maior, o da 

Inclusão Social, que Sassaki (1999) destaca como sendo o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e estas se 

preparam para assumir papéis na sociedade, assim, a inclusão social se constitui numa 

equiparação de direitos para todos. 

A partir desses pressupostos, ao pensar numa sociedade inclusiva, nos remetemos a 

ideia de uma sociedade democrática, onde a diversidade é respeitada por todos. O Brasil se 

comprometeu em garantir acesso de todos à educação regular, a partir da Declaração de 

Salamanca, enfatizando que “as escolas devem acolher a todas as crianças, 



18 

 

independentemente de suas condições físicas intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 

outras [...]” (UNESCO, 1994, p. 17), contudo a realidade da escola regular ainda não 

contempla o que está garantido desde a Declaração.  

Precisamos enquanto formadores ter o compromisso além de social e coletivo, com a 

produção do conhecimento e a difusão do saber culturalmente construído, formar cidadãos 

críticos e ativos na tomada de decisões. Esta parcela, da população que há muito foi excluída 

dos processos educacionais do mundo inteiro, precisa não somente estar na escola, mas fazer 

parte da escola, tendo suas especificidades contempladas, por meio também do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Na perspectiva de uma escola que seja de fato, inclusiva, o professor de Ciências 

precisa se adequar à nova realidade da sala de aula, que não mais é considerada como 

homogênea e sim um espaço heterogêneo, diversificado. Sabemos, entretanto, que, a 

implementação da Educação Inclusiva implica em alterações importantes na elaboração do 

ensino, aprendizagem e avaliação e, para que aconteça de forma efetiva essas alterações, 

torna-se necessário o envolvimento de todos implicados nesta ação. 

O primeiro passo para contemplarmos esses aspectos positivos no ensino regular, 

entendemos, que seja a necessidade de rupturas de velhos paradigmas de uma educação 

padronizada, com a visão homogênea de alunos classificados segundo padrões de 

normalidade. É preciso existir o rompimento de uma educação que segrega e exclui aqueles 

que não se enquadram aos padrões estabelecidos unilateralmente, precisamos enquanto 

profissionais formadores de Ciências, extrapolar o ensino bancário, que não mais se enquadra 

aos parâmetros educativos atuais e, sobretudo, possibilitar oportunidades de aprendizado 

também a estes educandos, uma educação de qualidade, que contemple as variadas formas de 

aprender.  

Pensando numa educação igualitária e que o processo de ensino e aprendizagem seja 

favorecedor também para os alunos com deficiência incluídos nas turmas regulares, emerge a 

necessidade de relacionarmos a Teoria das Representações Sociais (TRS) com a Educação 

Inclusiva, uma vez que seu precursor Serge Moscovici (2015) enfatiza que ela se baseia na 

diversidade dos indivíduos, fenômenos e atitudes, tendo em vista toda sua imprevisibilidade e 

tem ainda como objetivo compreender como os grupos podem construir um mundo estável e 

previsível a partir desta diversidade. 

Valorizando a identidade individual e o processo de construção do conhecimento de 

forma coletiva, estamos de acordo com a TRS quando a mesma conclui que pensamos, mas 
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não pensamos sozinhos. É na coletividade que o pensamento se dá. A objetivação é que faz 

com que os conceitos se tornem reais e que possamos interpretá-los (MOSCOVICI, 1978).  

O conceito de rótulo apresentado por Jodelet (2005) ao estudar a forma como os 

doentes mentais4 eram tratados, faz-nos classificar algo, imaginando e representando. Diante 

dos conceitos formadores das representações sociais que são: a classificação, imaginação e 

representação, torna-se nítido o poder que temos de transformar palavras não familiares, 

ideias ou seres em palavras próximas a nós.  

Vivemos numa pluralidade social e “o modelo das representações sociais impulsiona 

a diversidade e a invenção, trazendo o desafio da complexidade” (JODELET, 2001. p. 41). 

Desta forma, por meio das representações podemos apresentar o que está em consonância 

entre determinado grupo, no nosso caso, o grupo dos professores de Ciências e, o que está em 

discordância, para assim, pensarmos e refletirmos em possibilidades concretas e efetivas para 

talvez uma reestruturação dessas representações. 

Considerando, portanto, a importância das Representações Sociais dos professores de 

Ciências na orientação do comportamento dos indivíduos incluídos em classes regulares e a 

estrutura dessas representações, é fundamental as compreendermos no tocante à Educação 

Inclusiva, para assim, futuramente, poder estabelecer ações para modificá-las, caso elas se 

apresentem distorcidas ou com teor preconceituoso.  

Tendo em vista que as representações sociais são saberes de senso comum 

(MOSCOVICI, 1978), a investigação dessas representações pode contribuir no 

desenvolvimento de novas abordagens educacionais. Assim, consideramos que a junção entre 

a Formação de Professores de Ciências e a Educação Inclusiva adentram o cotidiano dos 

indivíduos.  

Ainda nas Representações Sociais e, segundo Jovchelovitch (2008), a TRS está 

interessada nos saberes produzidos na e pela vida cotidiana. Esse saber, diz a autora, é sempre 

plural e está ligado ao mundo da vida e à experiência cotidiana de uma comunidade, 

revelando seus referenciais de pensamento, ação e relacionamento.  

Dessa maneira, partimos do princípio de que os professores de Ciências não possuem 

em sua vida cotidiana escolar uma formação consolidada para atuarem com alunos com 

deficiência nas turmas regulares, mas, de que forma está acontecendo esse processo de 

inclusão? Deste modo, ao longo da pesquisa conheceremos os desafios enfrentados pelos 

professores de Ciências da rede básica de ensino, descreveremos os limites da formação de 

                                                 
4 Termo como eram identificados, porém não se utiliza mais. 
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professores e analisaremos a prática pedagógica dos Professores de Ciências sob o olhar das 

Representações Sociais numa perspectiva inclusiva. 

Na perspectiva de incluir os alunos com deficiência no âmbito educacional, 

sobretudo nas aulas de Ciências, é que surge a questão de pesquisa: Quais são as 

Representações Sociais dos professores de Ciências diante do processo de inclusão de alunos 

com deficiência na escola regular? 

Muitas dificuldades que os professores de Ciências, assim como os demais, vêm 

enfrentando nas salas de aula, inclusive quando se trata de lecionar para alunos com 

deficiência, advém de lacunas em relação a sua formação profissional e além disso, sentem a 

carência de materiais didáticos e uma forma de avaliação que seja coerente para as condições 

desses alunos. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a prática pedagógica 

dos professores de Ciências a partir das suas Representações Sociais, diante do processo de 

inclusão de alunos com deficiência na rede regular e discutir os limites e possibilidades deste 

processo. 

Especificadamente, visamos identificar as representações dos professores de Ciências 

acerca da inclusão; conhecer os desafios e limites enfrentados pelos professores do Ensino 

Fundamental da rede básica do município de Jequié diante do processo de inclusão de alunos 

com deficiência; identificar as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores no 

processo da inclusão. 
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1 A INCLUSÃO NA REDE REGULAR DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

- Há fábricas de dias que virão - 

existem artesãos da alma 

que levantam e pesam e preparam 

certos dias amargos ou preciosos 

Pablo Neruda  
 

 O processo da inclusão de alunos com deficiência no âmbito da escola regular tem 

gerado diversos debates, inclusive na área da formação de professores de Ciências. Quando 

falamos de inclusão educacional convém ampliarmos essas discussões tencionando uma 

equidade de direitos, para todas as pessoas. Neste capítulo, apresentamos os marcos legais 

constituintes no Brasil, a variedade de nomenclaturas utilizadas e um levantamento de 

produções na área de Ensino de Ciências e Educação Inclusiva visando situar nossa pesquisa 

diante do que vem sendo investigado no país. 

 

1.1 Marcos legais e nomenclaturas utilizadas na Educação Inclusiva 

 

 

No âmbito legal, desde alguns anos, já temos leis preconizando o atendimento a esse 

público. Inicialmente, o direito de todas as crianças à educação estava proclamado na 

Declaração dos Direitos da Criança (1921), na Declaração dos Direitos do Homem (1948) e 

veio ser reforçado com a Conferência Mundial sobre a Educação Para Todos realizada na 

Tailândia em 1990, onde produziu uma declaração assinada por cerca de 60 países, discutindo 

essencialmente a necessidade de estabelecer programas de resposta às necessidades 

educativas fundamentais, garantindo uma educação básica para todos os cidadãos, "acentuou 

a necessidade de um método de ensino centrado na criança, visando o sucesso educativo de 

todas elas, a adoção de sistemas mais flexíveis e capazes de melhor atender às necessidades 

de cada criança contribuindo assim, para o sucesso, e para a inclusão" (UNESCO, 1994, S/P).  

No Brasil, somente com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é que se 

instituiu uma política direcionada para a inclusão nas turmas regulares das pessoas com 

deficiência. A partir de então, seguindo os pressupostos do artigo 205 da Constituição Federal 

de 1988, seria de responsabilidade do estado, o direito à matrícula e a permanência desses 

alunos nas escolas. Atualmente, a Educação Inclusiva orienta a política educacional oficial do 

Brasil, amparada pela legislação vigente e convertida em diretrizes para a Educação Básica 
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dos sistemas federais, estaduais e municipais de ensino, conforme a Resolução CNE/CBE Nº 

2 de 2001. 

A partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), marco histórico para 

socialização do compromisso universal, de educação para todos, é que o movimento inclusivo 

surge com o intuito de promover oportunidades educacionais para todos. 

Com o advento da Educação Inclusiva, muitas pesquisas têm sido realizadas no 

sentido de buscar estratégias de ensino e aprendizagem que viabilizem um melhor 

desenvolvimento da capacidade intelectual dos alunos com deficiência. O conceito de escola 

inclusiva, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001), implica em uma nova postura da escola regular que deve 

propor no projeto político-pedagógico, no currículo, na metodologia, na avaliação e nas 

estratégias de ensino, ações que favoreçam a inclusão social e práticas educativas 

diferenciadas que atendam a todos os educandos, pois, numa escola inclusiva a diversidade 

deve ser valorizada em detrimento da homogeneidade.  

Nesta perspectiva, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), como eixo norteador das 

leis dirigidas para todos os cidadãos brasileiros, estabelece que a educação seja direito de 

todos e dever do Estado. Em seu artigo 208, preconiza que as pessoas com deficiência, devem 

ser atendidas preferencialmente na rede regular de ensino.  

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 (BRASIL,1996), assegura no 

seu artigo 58 que “a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação”. Já os artigos 59 e 60 asseguram apoio didático pedagógico 

para discentes e docentes.  

Hoje, temos em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) que possuiu 

como base de sua elaboração a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com 

deficiência, o primeiro tratado internacional de direitos humanos a ser incorporado pela 

justiça brasileira. Dessa forma, a Lei nº 13.146/2015, apresenta como principal inovação a 

conceituação de deficiência não mais compreendida como uma condição estática e biológica 

da pessoa, mas como resultado da interação das barreiras impostas pelo meio, com as 

limitações física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo.  

As leis aqui citadas contribuíram para que esse processo iniciasse. Contudo, muito há 

de se realizar para garantir-lhe a efetivação. Sabemos que este processo está em fase de 

amadurecimento, mas, primamos por uma educação inclusiva como uma modificação do 

ambiente escolar, seja nos aspectos arquitetônicos, estruturais, organizacionais, curriculares e 
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atitudinais. Conforme Romeu Sassaki (2003) a acessibilidade5 prevê seis dimensões, inspirada 

pelo combate às barreiras arquitetônicas. As seis dimensões são: arquitetônica, atitudinal, 

comunicacional, metodológica, instrumental e programática. 

O termo “inclusão” tem sido até os dias atuais, motivo de vários tipos de discussões 

entre os educadores. A legislação é explícita quanto à obrigação das escolas acolherem todas 

as crianças que se apresentem para matrícula, sejam com ou sem deficiência (Resolução 

CNE/CEB,2001, nº 2, art. 2º). A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva dá prioridade para atendimento de todas as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, intelectual, visual, auditiva, física e múltipla, além das pessoas com 

condutas típicas (problemas de conduta) e das pessoas superdotadas na rede de ensino comum 

(BRASIL, 2008).  

Em 2006 a ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, em que a mesma “estabelece que os Estados Partes devem assegurar um sistema 

de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social”, desta maneira medidas foram adotadas para garantir a 

participação e inclusão de todos, sendo que: 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob 

alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do 

ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência;  

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, 

de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na 

comunidade em que vivem (Art.24).  

 

Foi lançado também no ano de 2006, pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 

os Ministérios da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos, que possuía como objetivo primordial que os currículos abordassem 

questões relativas às pessoas com deficiência e que a partir da nova realidade elaborassem e 

desenvolvessem atividades que permitissem o acesso e a permanência no Ensino Superior. 

Para a implementação do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) é publicado 

o Decreto nº 6.094/2007, que tem como objetivo o estabelecimento de diretrizes do 

Compromisso Todos pela Educação, a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o 

                                                 
5 Para o autor, o conceito de acessibilidade está inspirado pelo paradigma do Desenho universal, que se ampliou 

para além das barreiras arquitetônicas. “Na década de 90, começou a ficar cada vez claro que a acessibilidade 

deverá seguir o paradigma do desenho universal, segundo o qual os ambientes, os meios de transporte e os 

utensílios devem ser projetados para todos (portanto, não apenas para pessoas com deficiência). E, com o 

advento do paradigma da inclusão e do conceito de que a diversidade humana deve ser acolhida e valorizada em 

todos os setores sociais comuns, hoje entendemos que a acessibilidade não mais se restringe ao aspecto 

arquitetônico, pois existem barreiras de vários tipos também em outros contextos que não o do ambiente 

arquitetônico” (SASSAKI, 2003, p. 112, grifo nosso). 
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atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo seu ingresso nas 

escolas públicas. 

Sendo assim, na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial passa a 

integrar a proposta pedagógica da escola regular de maneira que promova o atendimento 

peculiar aos estudantes com necessidades educacionais específicas, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008).  

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

Educação Inclusiva: 

[...]este atendimento direciona suas ações para as especificidades desses alunos no 

processo educacional e, no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a 

organização de redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, 

serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas. Este atendimento específico 

é realizado na sala de recurso, com professores especializados (BRASIL, 2008).  

 

Ainda de acordo com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva considera-se pessoa com deficiência: 

[...] aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou 

sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua 

participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos 

globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas 

habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 2008, p. 

09, grifo nosso). 

 

A educação inclusiva preconiza então, que todos os alunos, mesmo com 

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, com transtornos globais 

do desenvolvimento ou altas habilidades sejam matriculados na escola regular, em 

concordância com o princípio de uma educação igualitária.  

Por fim, a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146/2015, 

apresenta uma complementariedade à política Nacional de 2008 e mostra uma reafirmação 

conforme considerada no seu artigo 2, pessoa com deficiência:  

Àquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas (BRASIL, 2015, p. 2)  . 

 

Se antes a visão que era mais difundida era a médico-organicista, em que prevalecia 

os déficits das pessoas, hoje a deficiência passa a ter uma denotação diferenciada, em que a 

limitação está muito relacionada com o meio social. Assim, conforme Raiça, Prioste e 
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Machado (2006) “a limitação deixa de ser vista somente como dificuldade exclusiva da 

pessoa, passando a ser observada como limitação da sociedade em oferecer condições que 

possibilitem a superação de barreiras”. 

Atualmente o paradigma da inclusão de acordo com Pimentel (2012), traz consigo a 

proposta de repensar e reestruturar o sistema escolar, de forma que atenda as necessidades de 

todos os alunos. Mas, isso requer a superação de práticas excludentes, a ideia de 

homogeneização dos grupos e prática de ensino baseada na transmissão de conhecimento. 

Nesse sentido Diniz (2007) aponta que no movimento de redefinição da deficiência, 

os termos que antes eram utilizados como: “pessoa portadora de deficiência”, “pessoa com 

necessidades especiais”, “aleijado”, “mongoloide”, foram colocados na mesa de discussões de 

forma que tiveram que ser abolidos das expressões comunicativas. 

Em contrapartida, os autores Oliver e Barnes citado por Diniz (2007), fazem uma 

crítica, retratando que a “expressão pessoa com deficiência sugere que a deficiência é 

propriedade do indivíduo e não da sociedade” (p. 20), expressando então, que esta 

nomenclatura adotada pela população estadunidense, vai de encontro aos princípios do 

modelo social da deficiência, e coloca as pessoas com deficiência mais uma vez às margens 

do processo estabelecido meramente pela sociedade. 

Conforme Diniz (2007) esse modelo social da deficiência possibilita à pessoa com 

deficiência retomar o controle da sua própria vida e de suas decisões nos meios sociais, esta 

abordagem permite compreender que o problema não está na pessoa ou na sua deficiência, 

mas que a deficiência assume uma dimensão mais ampla, uma amplitude social que leva ao 

preconceito, a estigmatização e à exclusão. 

E então, surgem novas discussões conforme Carvalho (2014), que utilizam o termo 

pessoa em situação de deficiência, para se referirem a este público. Há na área do Ensino de 

Ciências trabalhos publicados por Oliveira e Benite (2015), em que os autores já utilizam este 

termo, se baseando no modelo social da deficiência, partindo do princípio de que a deficiência 

está associada aos parâmetros e modelos estabelecidos pela sociedade e que estas pessoas 

como não se enquadram, estão em situações específicas de limitações. 

Entretanto, mesmo nos fundamentando e estando de acordo as premissas do modelo 

social da deficiência, utilizaremos ao longo das nossas discussões, o termo pessoa com 

deficiência, baseados nas publicações legais, como a Política Nacional da Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), e na Lei Brasileira de Inclusão da 

pessoa com deficiência (BRASIL, 2015). 
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Destacamos ainda outra justificativa relevante para a decisão de uso da expressão, 

em que a autora Anjos (2012) destaca que o termo “pessoa com deficiência”, está agregado a 

valores destas pessoas, como: o do empoderamento, de poder fazer o uso pessoal para fazer 

escolhas e tomar decisões, e o da responsabilidade de contribuir para uma mudança na 

sociedade rumo à inclusão de pessoas com e sem deficiência.  

Em detrimento do termo Educação Inclusiva abarcar diversas minorias, como grupos 

quilombolas, índios, ciganos, pessoas com necessidades educacionais específicas, pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, envolvendo discussões mais amplas que perpassam os 

direitos humanos, estaremos discutindo nas nossas análises, o reconhecimento às diferenças 

de uma forma geral, e o exercício da cidadania que faça valer os princípios dos direitos 

humanos para todos, contudo, no caso específico da nossa pesquisa, para as pessoas com 

deficiência. 

 

1.2 Quais as necessidades formativas do professor na Educação Inclusiva? 
 

Conforme afirma Carvalho (2014), a cultura das escolas ainda possui um traço 

elitista e homogeneizador, em que o aluno ideal não é o que apresenta necessidades 

educacionais, “este representa a diferença que assusta e ameaça” (p. 49). 

O professor da escola regular precisa inicialmente considerar a necessidade de um 

olhar mais atento para as diferenças. Precisa assumir de maneira significativa o compromisso 

ético e profissional para com a sua profissão, e levar em consideração a ideia de que a 

profissão de educador é ainda, uma profissão que requer uma formação contínua, com 

revisões de práticas pedagógicas contínuas e com reformulações contínuas. 

Cremos que não somente é papel do professor “abraçar a causa”, mas, que é 

necessário o trabalho em conjunto, colaborativo, em parceria com toda a comunidade escolar, 

com os pares, para assim, ter mais chances de efetivação do processo inclusivo na escola 

regular. 

Destacamos que temos diversas conquistas neste processo de consolidação, porém 

ainda tem muito a ser efetivado. Levamos em consideração que mesmo com 20 anos após a 

promulgação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases/LDB nº 9.394/96), considerada como marco 

inicial para as discussões de inclusão no nosso país, observamos que este processo caminha 

lentamente e é considerado relativamente recente (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2011).  
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Pensando por esse viés, acreditamos que apesar dos alunos com deficiência estarem 

matriculados nas turmas regulares, de um modo geral, os professores que acolhem estes 

alunos não tiveram, em sua formação inicial, embasamento teórico e prático para trabalhar de 

forma diversificada com os alunos com limitações na fala, intelectual, sensorial, social, 

econômica ou cultural.  

De acordo com Vilela-Ribeiro e Benite (2011) na área das Ciências, ainda não 

encontramos no Brasil, nenhum curso que prepare especificamente profissionais para 

exercerem à docência em salas inclusivas. No entanto, o trabalho do professor da sala regular 

com o da sala de recursos pode render bons frutos, pois o estudante com deficiência incluído 

na turma regular, terá o acompanhamento com o profissional especializado, formando uma 

parceria frutuosa. Assim, as autoras ainda completam, afirmando que uma formação de 

professores baseada na reflexão é a melhor alternativa, já que nos quatro anos da formação 

inicial não é possível, deixar o professor em formação de Ciências preparado para enfrentar as 

diversas situações que a sala de aula pode proporcioná-lo. Dessa forma, ensiná-lo a pesquisar 

e refletir sobre sua própria prática o ajudaria a elaborar suas próprias estratégias e adequá-las 

a cada situação nova a que for submetido.  

Dessa maneira, cabe ao professor (responsável pela mediação do processo), que, 

baseado na heterogeneidade do público, considere cada estudante especificamente, para que o 

processo de ensino aprendizagem seja favorecido para todos presentes na turma, tendo em 

vista que, “todos são diferentes uns dos outros, seja em suas características corporais, 

comportamentais, seja em suas experiências de vida, nos seus estilos de aprendizagem, em 

seus interesses” (CARVALHO, 2014, p. 53). 

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001), a formação de professores para o ensino na diversidade, bem como 

para o desenvolvimento do trabalho em equipe, são fundamentais para a efetivação da 

inclusão. Nesse sentido, não hesitamos em nos questionar, quais seriam, de fato, as 

necessidades formativas do professor na educação inclusiva? 

Iniciamos com a legislação. Esta, no seu artigo 59 da LDBEN (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), inciso III, faz referência a dois perfis de professores para atuar 

com alunos com deficiência, sendo eles: o professor da classe comum capacitado e o 

professor especializado em educação especial. 

Em alusão a este professor da classe comum considerado como “capacitado”, como é 

referido na lei, é que nos detemos. Este profissional deve ser considerado capacitado para 

atuar em classes comuns com alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 
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aqueles que comprovem que em sua formação foram incluídos conteúdos ou disciplinas sobre 

educação especial, e desenvolvidas competências para:  

I - Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos;  

II – Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento; 

III – Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 

IV – Atuar em equipe, inclusive, com professores especializados na educação 

especial (BRASIL, 2001). 

O que nos intriga, é o fato de que encontramos nas salas de aula, professores com 

dezoito, vinte, vinte e nove anos de formação, ou seja, tem na sua formação, um currículo 

antigo e que já está ultrapassado de acordo com as novas diretrizes educacionais e formativas. 

E então, onde estes profissionais vão encontrar apoio para o suprimento das necessidades 

formativas atuais? 

A lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, foi aprovada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, incluindo a Libras como disciplina curricular obrigatória em todos os 

cursos de formação de professores, está hoje em vigor, e serviu como um pontapé inicial para 

efetivação da inclusão nos cursos de formação de professores, que há muitos anos, 

permaneceram com seus currículos engessados e extremamente conteudistas. Esse foi um 

grande passo para a efetivação das políticas públicas de inclusão, já que esta formação irá 

brevemente refletir na rede básica de ensino. 

Contudo, para que aconteça uma efetiva inclusão, segundo Lippe e Camargo (2009), 

é preciso que o paradigma educacional brasileiro retrace o mapa da educação escolar, fazendo 

com que todos que estão no ambiente escolar se motivem a estar engajados neste processo.  

Assim, os educadores devem se apegar as realidades vivenciadas na prática e buscar 

estratégias de ensino que se desvinculem do processo educacional que já existe, rompendo 

assim ao paradigma tradicional que rege o ensino de um modo genérico. 

Por esse viés, a utilização de metodologias diferenciadas nas aulas de Ciências em 

turmas que possuem estudantes com deficiência, é outro fator que pode favorecer este ensino 

sob a ótica inclusiva, de modo que o ensino tradicional não tem sido suficiente para atender a 

demanda do público diverso que as escolas têm atendido. 

Além disso, as necessidades da sociedade e dos alunos alteraram-se ao longo do 

tempo, exigindo que os professores sejam capazes de avaliar o papel que desempenham para 

corresponder a tais necessidades. Como enfatiza Day (2004) ensinar é uma atividade muito 

complexa, para isso, é necessário que os professores se certifiquem de que continuam a ser 

apaixonados pela sua atividade, a serem saudáveis, sábios e comprometidos com o propósito 
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de melhores oportunidades de aprendizagem possíveis aos alunos, sobretudo os com 

deficiência incluídos. 

Se voltarmos nossos olhares para a situação atual das escolas públicas, constatamos 

que, no geral, as condições estruturais dessas escolas como espaços de ensino e aprendizagem 

não contemplam as propostas educacionais. Dessa maneira, Carvalho (2014) descreve estas 

condições de forma clara e real: 

Poucos ou nenhum livro nas estantes; materiais didáticos escassos, inexistentes ou 

incompletos; carteiras arrumadas uma atrás das outras; nem sempre há uma 

escrivaninha para a professora; pouco espaço livre para os professores de 

deslocarem até perto dos alunos; ruídos de várias procedências devido ao mau 

isolamento acústico; calor, ou frio intensos, sem ajuda de ventiladores ou 

aquecedores e, quando os há, costumam ser tão barulhentos que os professores 

desistem para não terem que elevar ainda mais o tom de suas vozes; luminosidade 

nem sempre atendendo aos requisitos ideais e quadros de giz desgastados, sem 

mencionar a ausência de computadores (p. 53). 

 

A maioria dos professores se queixam dessas condições, e, principalmente, do 

número de alunos por turma, refletindo na dificuldade de um atendimento mais 

individualizado aos estudantes com NEE. 

Muitos desanimam e se acomodam, diante dos percalços do processo. Entretanto, 

“existem outros que decidem lutar, conscientes da importância do papel que desempenham e 

que, além de pedagógico é também político e social” (CARVALHO, 2014, p.46). Estes 

profissionais, conseguem reconhecer as diferenças existentes entre seus alunos e procuram 

rever suas práticas pedagógicas em sala de aula, no intuito de promover a participação de 

todos, tornando a escola um espaço de aprendizagem.  

Para termos um espaço inclusivo, de fato, e suprirmos as lacunas das necessidades 

formativas existentes, nos cursos de formação de professores é necessário o reconhecimento 

das diferenças e a valorização dos sujeitos como seres de potencialidades e que estão 

dispostos num processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento profissional. 

As mudanças almejadas para o processo pedagógico, devem ser paralelas à luta em 

nome dos direitos a condições melhores de trabalho e o direito aos salários dignos, em busca 

da escola que queremos para todos, onde professores, alunos, funcionários e gestão 

conseguem caminhar com os mesmos objetivos (CARVALHO, 2014). 

Então, cabe ao professor o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, que 

motivem a participação de todos os seus alunos, seja baseado na sua experiência ao longo dos 

anos, seja na sua reflexão a respeito do processo educacional, ou seja de acordo com as suas 

representações sociais. 
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Contudo, diante das inquietações dos educadores, Carvalho (2014), aponta sugestões 

para o dia a dia dos professores e, considera-se como oportunidades de efetivação da inclusão 

no âmbito educacional diante das lacunas deixadas pelo processo de formação docente e, 

sobretudo, com o objetivo de facilitação da aprendizagem para o público diverso, são elas: 

1º: Elaboração de um plano de trabalho para a turma toda: onde a diversidade é 

valorizada, é desenvolvido o trabalho em grupo e são realizadas atividades diversificadas; 

2º: Considerar a participação dos alunos como os mais valiosos recursos 

disponíveis em sala de aula: considerando que cada criança tem o seu potencial e carrega 

uma bagagem cheia de saberes advindos de diversas experiências, dessa forma, valoriza-se a 

diversidade; 

3º: Professor pesquisador: a partir da sua prática, o professor analisa o processo e 

busca a troca saberes e experiências para o seu próprio desenvolvimento profissional; 

4º: Construção de materiais de ensino aprendizagem pelos próprios alunos: 

incentivando o trabalho na diversidade, utilizando de diversos recursos e explorando diversas 

áreas do saber; 

5º: Avaliação: focada no progresso e desenvolvimento individual, sem parâmetros 

de comparação;  

6º: Apoio por meio da sala de recurso: espaços pedagógicos que irão dar o suporte 

do atendimento especializado, de acordo com a necessidade de aprendizagem de cada aluno. 

Por meio do uso dessas práticas pedagógicas em sala de aula, talvez estejamos 

incentivando a consolidação do processo de inclusão das pessoas com deficiência e em 

consequência motivando os alunos típicos, a se engajarem também ao processo de ensino 

aprendizagem. 

Em contrapartida, acreditamos que não existam fórmulas corretas, ou receitas prontas 

de como efetivar a inclusão educacional, mas, já há alguns indícios e experiências de sucesso 

que tem deixado rastros de como mobilizar para iniciar este processo. Dessa maneira, 

concordando com Carvalho (2014), concluímos a inclusão educacional como processo, na 

qual, esta, “tem as características de dinamismo, flexibilidade e temporalidade. Sob esse 

aspecto, há de se considerar que as transformações são lentas e não vão ocorrer num estalar de 

dedos” (p. 72). 
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1.3 Educação inclusiva e a formação de professores de Ciências 

 

Mesmo havendo um grande número de pesquisas na área da Educação Inclusiva e 

muitas outras pesquisas sobre a formação de professores em Ensino de Ciências, essas duas 

grandes áreas estão pouco interligadas. 

Assim, nesta seção visamos apresentar o que tem sido publicado em revistas e 

periódicos nacionais e em teses e dissertações no Brasil, relacionado à Formação de 

Professores de Ciências e Educação Inclusiva, no período de 2004 a 2015, mostrando que 

nossa pesquisa surge de uma lacuna presente na Formação de Professores de Ciências e visa 

contribuir para efetivação da filosofia inclusiva. 

Os periódicos consultados conforme apresentados no Apêndice A, foram, 

exclusivamente, aqueles do campo do Ensino, com ampla circulação nacional. Foram 

analisados apenas artigos disponíveis publicados no intervalo de tempo de 2004 a 2015. O 

ano de início foi escolhido baseado na primeira publicação sobre Inclusão na área de Ensino 

de Ciências, sub área Ciências Biológicas, apresentada no Catálogo Analítico de teses e 

dissertações (1972-2006) elaborado por Teixeira (2012). 

Em se tratando das teses e dissertações, iniciamos a identificação das pesquisas que 

tratavam da formação de Professores de Ciências e Educação Inclusiva, nos sites repositórios 

a partir dos títulos e, em seguida, vimos à necessidade de incluirmos as palavras-chave e a 

leitura dos resumos.  

Como critério de eliminação selecionamos somente pesquisas que entrelaçassem as 

duas áreas, visto que haviam muitas produções somente que abordassem da Formação de 

Professores de Ciências, ou somente da Educação Inclusiva. 

 

1.3.1  O levantamento  

 

A partir do levantamento, encontramos 715 artigos relacionados à Formação de 

Professores de Ciências e 310 relacionados à Educação Inclusiva, porém, apenas 11 

contemplavam o entrelaçamento destas duas áreas. Já nas buscas de teses e dissertações, 

encontramos 38 registros no Banco de teses e dissertações da Capes, e 122 registros na 

Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (btdt). Contudo, com a leitura dos 

resumos levou-se à seleção de apenas 9 trabalhos que estavam relacionados com Formação de 

Professores de Ciências e Educação Inclusiva. Muitas pesquisas estavam relacionadas com 

formação de professores de outras áreas e educação inclusiva, eram estudos de caso de 
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determinada deficiência, ou somente faziam menção aos termos: Formação de Professores de 

Ciências e Educação Inclusiva.  

 

1.3.2 O que dizem as pesquisas encontradas 

 

 

As pesquisas encontradas apresentam uma diversidade em relação aos seus focos 

temáticos: algumas destinam somente ao estudo e discussão da formação de professores, 

outras focam no processo ensino aprendizagem dos alunos com deficiência, outras 

especificam seus objetivos na produção de recursos didáticos. Contudo, o campo da formação 

de professores ainda possui poucos estudos e, existe uma urgente necessidade de uma 

formação consolidada de professores para uma efetiva educação inclusiva. 

Dentre as pesquisas encontradas apresentaremos o que cada uma discutiu com seus 

objetivos e os resultados principais. 

A pesquisa de Vilela-Ribeiro (2011) discute sobre os principais aspectos (políticos, 

epistêmicos e pedagógicos) que permeiam a formação inicial de Professores de Ciências para 

a inclusão e sobre a diferença como uma característica da espécie humana. A autora 

investigou como uma Instituição de Ensino Superior vem se preparando para responder à 

perspectiva da educação inclusiva no que diz respeito aos seus cursos de Formação de 

Professores de Ciências e para receber estudantes com deficiência. Os resultados apontaram 

que a maioria dos professores se mostram receptivos às propostas de Educação Inclusiva, 

porém não se sentem preparados para atuar e nem para formar para a diversidade. A autora 

ainda ressaltou a importância da pesquisa em educação para a constituição de docentes com 

melhores percepções da Educação Inclusiva. 

A investigação desenvolvida por Fernandes (2012), analisa a formação de 

professores de Ciências Biológicas, numa interface entre a formação inicial dos cursos de 

graduação em Ciências Biológicas da cidade de Goiânia - o de Licenciatura em Ciências 

Biológicas (LCB) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e o da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC-Goiás) - e dos programas de formação continuada da Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia. A autora se propôs a realizar uma análise dos projetos 

político-pedagógicos de dois cursos de graduação em Biologia da cidade de Goiânia e dos 

programas de formação continuada da Secretaria Municipal, por meio do Centro de Formação 

dos Profissionais da Educação e da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, no interstício 
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de 2009 a 2010. Dentre os principais objetivos optou por verificar se e como, tais instituições 

têm favorecido a capacitação dos professores de Ciências Biológicas na perspectiva da 

educação inclusiva, à medida que os prepara para lidar com as diversas necessidades de 

aprendizagem dos educandos. A autora constatou que os cursos de LCB investigados não 

mencionam as políticas públicas que envolvem a formação de professores na perspectiva 

inclusiva. Registrou também que os aspectos históricos, políticos, éticos, sociais e 

pedagógicos relacionados à educação inclusiva, estão ausentes nos projetos dos cursos das 

universidades investigadas. 

O estudo de Anjos (2012), teve como objetivo conhecer as concepções de professores 

de ciências sobre a inclusão de alunos com deficiência em aulas de Ciências e de que forma 

estas concepções relacionam-se com a mobilização de diferentes saberes docentes para a 

adaptação de atividades relacionadas ao assunto para esses alunos. Utilizou como referencial 

para embasamento das ideias as classificações propostas por Pimenta (1999) e Gauthier 

(1998). A autora investigou concepções de professores de Ciências sobre a inclusão de alunos 

com deficiência visual em aulas de Ciências e de que forma estas concepções relacionam-se 

com a mobilização de diferentes saberes docentes para a adaptação de atividades relacionadas 

ao assunto para esses alunos. Diante dos resultados a autora inferiu que é necessário uma 

reformulação nos cursos de graduação e de formação continuada dos professores de ciências, 

para que esses profissionais possam repensar suas concepções acerca da inclusão e mobilizar 

novos saberes neste contexto inclusivo. 

A pesquisa de Oliveira (2012), trata de um estudo sobre a relação entre o intérprete 

de Libras e professor de Ciências na sala de aula inclusiva. A autora objetivou realizar um 

estudo sobre a relação entre o intérprete e professor de Ciências na sala de aula inclusiva, para 

compreender quais as implicações desta para o ensino de Ciências. Os resultados apontaram 

que a relação professor de ciências e intérprete de Libras é de contradição, inferindo que o 

professor é o mediador no processo de ensino aprendizagem e o intérprete o intermediador 

neste processo. 

Já Freitas (2014) desenvolveu um estudo com Professores de Ciências do ensino 

médio, das redes pública e particular de ensino do Distrito Federal, que trabalham com 

estudantes com necessidades educacionais especiais em classes inclusivas. A pesquisadora 

teve como objetivo identificar as principais dificuldades dos docentes ao trabalharem no 

contexto da Educação Inclusiva nesta etapa de ensino, a que atribuem à existência desses 

obstáculos no cotidiano profissional e quais as suas propostas para a superação dos problemas 

encontrados. Os resultados da pesquisa denotam a necessidade de uma formação que 
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privilegie uma reflexão a respeito da inclusão escolar e que estimule o desenvolvimento de 

um olhar diferenciado do professor para os estudantes com necessidades educacionais 

especiais, de modo que o docente possa enxergar esses estudantes como sujeitos social, 

constituídos subjetividade, singularidade e diversidade acima de sua deficiência. 

O estudo de Lopes (2012) teve por objetivo conhecer por que e quais relações 

estabelecidas no cotidiano escolar das aulas de Ciências podem beneficiar o desenvolvimento 

e aprendizagem de duas crianças com deficiência em uma perspectiva construtivista e 

inclusiva de educação. A autora acompanhou duas crianças cegas durante o cotidiano escolar 

das aulas de Ciências de Ensino Fundamental de uma escola da rede pública da cidade de 

Londrina (PR), no intuito de obter elementos com os quais fosse possível compreender 

aspectos relacionados às possibilidades de desenvolvimento e de aprendizagem. Os resultados 

confirmaram o que as referências teóricas indicam e apontaram exemplos de relações que 

contribuíram e valorizaram para o desenvolvimento dos alunos, como as relações de 

interdependência, pois colocaram em funcionamento seus aspectos afetivos, sensoriais, 

motores e cognitivos. 

A pesquisa de doutorado de Benite (2011), tencionou contribuir para a compreensão 

da utilização de redes de pesquisa como espaços para propiciar o processo de reflexão crítica, 

a compreensão da utilização de redes de pesquisa como espaços para elaboração de 

intervenções na ação pedagógica e o estudo da formação de professores de Ciências/Química 

no âmbito da inclusão escolar. Da mesma maneira, o artigo de Benite et al. (2009), possui os 

mesmos objetivos e um dos autores em comum, consideramos provavelmente fruto da 

pesquisa de doutorado o artigo publicado. Os resultados apontam que atividades como a que 

foi proposta, permite a compreensão e a forma com que a linguagem que expressa o 

pensamento verbal é empregada pelos envolvidos durante um diálogo. Permitiu, também, a 

identificação dos processos por meio dos quais os participantes se apropriam de linguagens 

sociais relativas à ação pedagógica voltada ao ensino de química numa 

perspectiva inclusiva quando mediadas por professores mais experientes visando o 

entendimento mútuo dos envolvidos. 

Partindo de conteúdos de botânica previstos na estrutura curricular do ensino de 

Ciências, Ferreira (2012) tem como propósito a promoção da inclusão de alunos com 

deficiência visual em classes regulares. Assim, foi elaborado um material didático de 

aplicabilidade tanto para alunos videntes como para aqueles com deficiência visual, 

matriculados na mesma classe. O autor acredita que ao propor um material didático para o 

ensino de botânica no Ensino de Física, também foi considerado a Educação Inclusiva na rede 
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regular de ensino, principalmente de alunos com deficiência visual. Muito embora alguns 

fatores ainda contribuam para que a inclusão não ocorra satisfatoriamente, tais como a falta de 

preparo dos professores, maior comprometimento da comunidade escolar e a falta de recursos 

didáticos apropriados, é o atendimento educacional inclusivo que garantirá uma sociedade 

mais justa. 

Na pesquisa de Melo (2013), o objetivo geral foi promover ações colaborativas em 

contexto entre uma professora de química e uma professora de educação especial. Isso 

ocorreu em uma escola polo de atendimento a alunos com deficiência visual, tendo em vista a 

inclusão escolar e o ensino aprendizagem em Química. A parceria culminou na confecção de 

materiais para utilização em sala de aula. Os resultados mostraram a preocupação da 

professora de química com seus alunos com deficiência visual pois ela nunca havia lecionado 

para este público. A parceria entre as professoras foi positiva, culminando na adaptação de 

materiais para intervenção em sala de aula. 

No artigo de Razuck e Guimarães (2014), as autoras visaram não apenas colaborar 

para o processo de ensino e aprendizagem, mas também para a formação de licenciandos mais 

aptos a trabalhar na perspectiva da inclusão. Assim, o estudo propôs a discussão sobre a 

importância de se aplicar recursos pedagógicos alternativos que possibilitem aos deficientes 

visuais a compreensão e a construção do imaginário da Ciência, trabalhando para isso com 

protótipos sobre os Modelos Atômicos. As pesquisadoras evidenciam que a Química, como 

sendo uma disciplina que utiliza grande apelo visual, oferece um enorme desafio para a 

aquisição dos seus conceitos pelos deficientes visuais. Com o intuito de tentar suprir algumas 

lacunas em conteúdos de Química com grande apelo visual, o trabalho delas propôs a 

discussão sobre a importância de se aplicar recursos pedagógicos na sala de aula regular. Os 

resultados indicaram que com o uso de materiais adaptados, como os utilizados, permite ao 

aluno cego uma exploração do não visual, o que permite um desempenho satisfatório. 

Ressaltando que o manuseio de um material adaptado possibilita ao cego visualizar por meio 

do tato, funcionando como um referencial para que possa construir mentalmente uma 

imagem, o que exalta a necessidade de o professor levar para a sala de aula recursos didáticos 

concretos. 

O estudo de Costa et al. (2015) propôs um trabalho pedagógico colaborativo com as 

discentes do Curso de Formação de Docentes (CFD) de Ponta Grossa/PR, partindo da 

seguinte questão: como oportunizar a esses discentes o desenvolvimento de uma proposta 

colaborativa, desencadeando-lhes um novo olhar à inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais inseridos nas classes comuns do ensino regular dos Anos Iniciais do 
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Ensino Fundamental? Os autores utilizaram como fonte de investigação uma turma de 5º ano 

do Ensino Fundamental de uma escola particular de ensino de Ponta Grossa/PR, havendo 

entre os alunos, uma com deficiência intelectual. Os resultados da pesquisa confirmaram a 

necessidade da presença de um professor tutor para o atendimento educacional especializado, 

mediando o processo de ensino e de aprendizagem do aluno com necessidades educativas 

especiais para que a inclusão realmente se efetive. 

Já o artigo de Melques, Schlunzen Júnior e Araya (2015) investigou a contribuição 

do uso de Objetos Educacionais (OE) nas aulas de Física do primeiro ano do Ensino Médio ao 

processo de inclusão. Os autores buscaram estudar como os OE podem ser inseridos nas aulas 

de Física; analisar e selecionar OE que contemplam os conteúdos de Física e que podem 

contribuir com o processo de inclusão escolar; e ainda, investigar se os OE selecionados 

contribuem para a inclusão do aluno com deficiência intelectual no processo de ensino e 

aprendizagem de Física. Entre os resultados alcançados, registram que o uso de OE contribuiu 

para o processo de inclusão escolar no ensino de Física no contexto da pesquisa. 

Já Vilela-Ribeiro e Benite (2013) analisaram as concepções sobre alfabetização 

científica e temas em educação inclusiva nos discursos de professores formadores de 

Professores de Ciências (Biologia, Física, Matemática e Química), em uma instituição de 

Ensino Superior em Jataí, Goiás. Os resultados mostram que professores formadores 

compreendem a alfabetização científica como fundamental para os cidadãos e interpretam que 

todos os cidadãos têm direito a aprender ciência. Portanto, devem existir soluções para que 

essa alfabetização científica aconteça de modo eficiente e que professores devem ser 

formados para isso. 

Já Pereira et al. (2015), apresentam o cenário da Formação de Professores de 

Ciências no âmbito da educação inclusiva utilizando interações discursivas produzidas em 

reuniões de uma rede de pesquisa no estado de Goiás, os autores analisaram a política de 

educação inclusiva no estado de Goiás, bem como refletiram sobre como o ensino de Ciências 

pode contribuir para a formação de cidadãos dentro dessa escola inclusiva. Os resultados 

revelam estruturas sociais que podem evoluir de forma não-linear e, portanto ter implicações 

tanto em sua macro quanto em sua microdimensão.  

No seu artigo Oliveira et al. (2011), no sentido, de responderem o questionamento: 

“os licenciados egressos das instituições de Ensino Superior estão verdadeiramente 

preparados para o atendimento adequado aos portadores de Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE)?” As autoras analisaram opiniões de acadêmicos dos cursos de Física, 

Química e Biologia - Licenciaturas, do segundo e do último período de cada curso, a fim de 
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observar qual o pensamento dos mesmos em relação à inclusão educacional e à ausência de 

disciplinas desta área nos cursos de licenciatura nas universidades públicas federais. Os 

autores discutiram propostas de inserção de disciplinas que visem à socialização da educação 

inclusiva nos currículos das licenciaturas bem como as opiniões dos graduandos dos cursos de 

Ciências (Física, Química e Biologia) sobre o preparo dos futuros educadores. Os resultados 

permitiram a verificação de que há uma carência nos cursos de licenciatura em Biologia, 

Física e Química, em relação ao conhecimento sobre a Educação Inclusiva (EI) de alunos com 

deficiência. Portanto, é importante a discussão da EI durante a formação inicial, a fim de que 

os graduandos possam ser capacitados para lidarem com estudantes com deficiência. 

Já Lippe, Alves e Camargo (2015), baseados na proposta de Educação Inclusiva do 

governo estadual de São Paulo na adaptação curricular, tiveram por objetivo analisar a voz do 

aluno com deficiência visual incluído na sala de aula regular, apontando para necessidade de 

uma formação continuada dos professores da sala regular. Os autores propuseram investigar 

como tem ocorrido a inclusão de alunos deficientes visuais em sala de aula regular e de que 

forma esse aluno se vê na sala de aula? De que forma os professores podem melhorar a 

aprendizagem do aluno com deficiência visual em aulas de Ciências? Diante da análise dos 

dados, os resultados mostraram que existe a necessidade de uma formação continuada dos 

professores da sala regular, não apenas para adequar suas metodologias, mas também para que 

eles se preocupem em dialogar com os professores especialistas, empregando as salas de 

recursos como um espaço de apoio. 

O estudo de Oliveira e Benite (2015) investigou sobre a relação do intérprete de 

LIBRAS e o professor de ciências na sala de aula inclusiva para compreender quais as 

implicações desta para o ensino de Ciências. Os resultados indicaram que o intérprete de 

LIBRAS aponta a negligência do professor e seu despreparo para atuar com o aluno surdo. 

Entretanto, o professor tem consciência de seu papel e também reconhece seu despreparo e 

talvez isso o faça transferir o ensino do aluno surdo para o intérprete. 

O artigo de Franzin et al. (2015) teve como objetivo reconhecer a realidade das 

pessoas com necessidades específicas, em específico nas APAE de São Vicente do Sul e 

Jaguari - RS, bem como ampliar os conhecimentos dos futuros profissionais do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas nessa área. Além disso, avaliou a situação de 

atendimentos das APAE, a interação de alunos e profissionais, a fim de promover uma 

integração com o grupo PET-Biologia, conhecer a realidade das famílias dos alunos e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Como resultados,  observaram a 

necessidade de maiores investimentos e realização de atividade de apoio como neurologia. 
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Assim, os alunos do Grupo PET-Biologia poderiam contribuir para o apoio e a inclusão de 

pessoas com necessidades específicas, estando preparados a valorizar a diversidade como 

aspecto importante no processo de ensino-aprendizagem. 

Por fim, o artigo de Vilela-Ribeiro e Benite (2011) buscou perceber as concepções 

dos docentes dos cursos de Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí sobre Inclusão e formação de professores para 

a diversidade e como essas concepções são influenciadas pelo curso ao qual estão vinculados, 

formação inicial em licenciatura ou bacharelado e a área da formação continuada. Os 

resultados indicaram que a maioria dos docentes se mostra receptiva às propostas de 

Educação Inclusiva, mas não se sentem preparados para atuar na diversidade e nem formar 

professores com esse perfil. Ressaltam ainda que a formação continuada em nível de mestrado 

ou doutorado teve maior influência para a constituição de sujeitos com melhor compreensão 

sobre a diversidade 

1.3.3 Relações com esta pesquisa 

 

De uma maneira geral, percebe-se que há uma escassez nas produções que 

relacionam a Formação de Professores de Ciências e Educação Inclusiva, pois foram 

encontrados somente 20 estudos (11 artigos, 1 tese e 8 dissertações). É preciso que se tenha 

um esforço conjunto dos diversos pesquisadores para compreender melhor as necessidades 

formativas dos professores para o processo de inclusão no ensino de Ciências, especialmente 

quando olhamos para a formação inicial. 

Os 20 estudos encontrados, reforçam as palavras de Teixeira e Megid Neto (2012), 

ao considerarem fundamental o estabelecimento de um contínuo processo reflexivo sobre a 

pesquisa educacional realizada no Brasil, sobretudo no Ensino de Ciências. Para os autores, 

uma das questões importantes a analisar refere-se ao impacto dessas pesquisas, em termos de 

geração de conhecimentos e abrangência dos saberes capazes de impulsionar essa área de 

pesquisa visando principalmente, a melhoria da qualidade educativa nos mais diversos níveis 

de ensino. 

Em uma breve análise, observamos que as lacunas existentes se apresentam com os 

dados das poucas produções entrelaçando as duas áreas do conhecimento, que num período de 

12 anos, houve apenas 20 publicações que interligassem as áreas. Assim, nossa pesquisa surge 

desta lacuna observada. Procuramos então, contribuir com a formação docente e, sobretudo, 
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com o processo de ensino aprendizagem dos alunos com deficiência que estão presentes na 

escola regular, por meio da análise da prática pedagógica dos professores de Ciências. 
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2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

  

Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço 

e comunicar ou anunciar a novidade. 

Paulo Freire 

 

Neste capítulo abordaremos inicialmente a Teoria das Representações Sociais com 

seus enfoques na educação, almejando entrelaçar as ideias de Serge Moscovici, precursor da 

teoria, com a área da Educação Inclusiva, estabelecendo conexões e inferindo algumas 

possibilidades. Esta teoria teve seu surgimento em 1961 quando Moscovici apresentou sua 

obra La psycanalyse, son image et son public6 destacando a difusão e a apropriação da 

psicanálise, assim como sua transformação para servir a outros usos e funções sociais. 

 

2.1 Representações Sociais conexões entre ideias 

 

As pesquisas em Educação estão cada vez mais abrangentes no que remete à 

utilização de referenciais teóricos metodológicos de áreas diversas. Pesquisamos na literatura 

diversos referenciais que pudessem nos fornecer esse suporte teórico. Nessa busca, 

debruçamos-nos sobre diversas leituras e optamos por uma metodologia de análise que 

melhor se adequasse e contribuísse de forma significativa para o desenvolvimento da 

pesquisa, tornando os dados mais compreensíveis, produzindo maiores significados sobre 

eles. Essa busca nos levou a Teoria das Representações Sociais (TRS). Utilizaremos essa 

teoria oriunda da Psicologia Social, visando entrelaçar com as pesquisas no campo do Ensino 

de Ciências. 

A princípio o questionamento que surge é: O que são as Representações Sociais? 

De acordo com Moscovici (1978, 2015) as Representações Sociais são estruturas 

advindas da sociedade contemporânea, que vão se construindo a partir das interações e das 

práticas sociais. Logo, são consideradas como uma forma de conhecimento, como verdadeiras 

teorias coletivas que se destinam a interpretação do real, são portanto, teorias do senso 

comum. 

                                                 
6 Esta obra é resultado da sua tese de doutorado e foi publicada em 1961 no livro La psycanalyse, son image et 

son public: étude sur la représentation sociale de La psychanalyse. Paris, PUF, 1961, 1.ed., 649p. A primeira 

parte deste livro foi traduzida pela primeira em português em 1978, com o título: A representação social da 

psicanálise. Zahar. 



41 

 

Torna-se importante definir de que forma essas teorias transmitem-se, desenvolvem-

se e transformam-se nas relações sociais. Assim, uma sociedade que passa por contínuas 

transformações necessita de ferramentas teórico-metodológicas que permitam uma maior 

compreensão dos significados que emergem das teorias do senso comum. 

A TRS apresenta algumas ferramentas que permitem a compreensão das 

transformações que vêm ocorrendo em nossa sociedade, sobretudo, diante do processo de 

inclusão das pessoas com deficiência nas turmas regulares. 

Historicamente falando, a TRS foi proposta inicialmente pelo psicólogo social Serge 

Moscovici, com forte influência sociológica das representações coletivas, de Émile Durkeim. 

Este, foi considerado fundador da Sociologia enquanto ciência das demais Ciências Sociais, 

direcionou seus trabalhos principalmente ao estudo da sociedade. Durkeim, buscava 

compreender e explicar fatores e fenômenos através de aspectos sociais, além dos usualmente 

utilizados como: históricos, psicológicos e biológicos. 

Vygotsky e Luria abriram o caminho para a introdução dos fenômenos sociais na 

psicologia e fundamentá-la sobre eles. Moscovici (2015) afirmou que esse é o caminho das 

representações coletivas proposta por Durkeim e a afirmação que os processos mentais 

superiores têm sua origem, de fato, na vida coletiva do povo.  

Portanto, eles, Vygotsky e Luria, tiveram a ideia de planejar o primeiro estudo de 

campo sobre as representações dos Uzbeks na Ásia Central, na década de 1930. Embora 

tivessem a possibilidade de outras fontes de pesquisa, optaram pelas vilas e regiões nômades 

do Ezbekistão e Khirgizia, na Ásia Central, onde havia grandes discrepâncias entre as formas 

culturais, prometendo a maximização de descobertas de possibilidades na mudança de formas 

básicas, bem como no contexto do pensar das pessoas (MOSCOVICI, 2015). 

Observamos, assim como Moscovici (2015), que Vygotsky e Luria, tinham a 

intenção de compreender as transformações psicológicas que ocorriam em uma população 

ligada a sua religião de maneira tradicional, mas, que haviam passado por diversas 

transformações em nível social e cultural. Assim, a psicologia de Vygotsky deve muito as 

representações coletivas de Émile Durkeim e Lévy-Bruhl. 

O que é real é que, as representações sociais inspiraram a psicologia mais primitiva, 

e por sua vez, abriu caminhos e possibilidades de discussões para a área da psicologia da 

criança de Piaget e para a psicologia das funções psicológicas superiores de Vygotsky, tão 

referenciadas e discutidas hoje nas pesquisas em educação. 

Com efeito, Moscovici (2015) diz que “a ideia de representações coletivas devem 

ter um sentido em sociedades longínquas ou em tempos antigos, mas não nas nossas” (p.196), 
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afirmando que todas as formas de crença, ideologias, conhecimento, incluindo até mesmo a 

ciência, são representações sociais. 

Ao abordar agora sobre as Representações Sociais em lugar de representações 

coletivas, Moscovici (2015) elucida o seu desejo pelo rompimento com as associações que o 

termo coletivo tinha herdado do passado e também com as interpretações sociológicas e 

psicológicas que estavam determinando a natureza do procedimento. 

 

2.2 A Ancoragem e a objetivação como elementos de elaboração da Representação 

Social 

 

De acordo com Moscovici (2015), no processo de construção das Representações 

Sociais dois mecanismos entram em ação, são eles: a ancoragem e a objetivação. Ambos 

compreendem as relações entre os aspectos social e cognitivo em que são construídas as 

representações sociais. Sobre isso, esses dois mecanismos são acionados quando nossas 

experiências e lembranças servem de superação do desconhecido. 

Dessa forma, podemos dizer que a dinâmica dos mecanismos de ancoragem e 

objetivação, é transpor o incomum para o nosso contexto pessoal. Esses mecanismos, estão 

imbricados e agem de forma contínua, de fato, representação é um sistema de classificação e 

de denotação (MOSCOVICI, 2015). 

Ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa. Objetivação, une a ideia de não 

familiaridade com a de realidade. No entender de Jovchelovitch (2009) a objetivação 

condensa significados diferentes e, por conseguinte, está situada no campo das ações práticas. 

Para Moscovici: 

[...] uma representação social emerge onde há perigo para a identidade coletiva, 

quando a comunicação dos conhecimentos submerge as regras da sociedade. A 

objetivação remedia esse inconveniente, integrando as teorias abstratas de um grupo 

especializado aos elementos do ambiente geral. O mesmo resultado é buscado no 

processo de ancoragem que transforma a ciência em conhecimento útil a todos. 

Melhor dizendo, a objetivação transfere a ciência para o domínio do ser e a 

ancoragem a delimita no do fazer para contornar o impedimento de comunicação 

(MOSCOVICI, 2015, p. 156). 

 

Quando classificamos algo ou alguém, conforme afirmam Anjos e Camargo (2012), 

são criadas relações com modelos presentes no nosso imaginário, atribuindo a esse algo, ou 

alguém as características do modelo proposto.  

De acordo com Moscovici (2015), nossas representações buscam familiarizar o não 

familiar, e de que forma fazemos isso? Por meio das experiências registradas na nossa 

memória, resgatamos imagens e conseguimos interpretá-las, assim, a objetivação reproduz um 
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conceito em uma imagem, estas imagens são Representações Sociais de momentos ou 

experiências que estão guardadas na nossa memória. 

Esses mecanismos são constituintes das Representações Sociais, dessa maneira, 

procuramos entender como Moscovici delimita o espaço social em que existe o 

compartilhamento de ideias. Isso nos remete a ideia do universo consensual e universo 

reificado, como veremos a seguir. 

 

2.3 Universos: consensual e reificado 

 

As representações estão marcadas ainda pela divisão de dois universos: o universo 

consensual e o universo reificado. O primeiro, caracterizado por uma relação de apropriação, 

e o último pelo distanciamento, ou até mesmo uma separação. Eles também correspondem às 

relações instituídas pelos indivíduos na sociedade e aos modos de interação específicos para 

cada um deles (MOSCOVICI, 2015). O processo de apropriação do novo pode ser observado 

nas relações entre os dois universos: consensual e reificado.  

Sá (2004) destaca que o universo consensual é onde se produzem as atividades 

intelectuais da interação social cotidiana, por meio das quais se constroem as teorias do senso 

comum, ou seja, as Representações Sociais. Já o universo reificado, é onde se produzem e 

circulam as ciências e o pensamento erudito. Já Moscovici (2015) nos esclarece que as 

representações presentes no universo consensual recuperam a consciência coletiva; por outro 

lado, o reificado, encoraja a precisão intelectual.  

Ambos os universos estão inter-relacionados dando forma à nossa realidade. Por 

meio das ciências compreendemos o universo reificado, já as Representações Sociais se 

referem ao universo consensual e são construídas a partir dos processos de ancoragem e 

objetivação que circundam o nosso cotidiano. 

A socialização em determinado grupo social, possibilita interpretações distintas 

acerca das vivências de cada indivíduo, tornando-as comuns ao grupo. Já os conhecimentos 

científicos são edificados a um determinado contexto social e ganham nova roupagem com 

significação própria (ALVES-MAZZOTTI, 1994). 

Moscovici (2015, p.17) afirma que “a representação toma o lugar da ciência e, por 

outro, a constitui (ou reconstitui) a partir das relações sociais envolvidas”. Dessa maneira, a 

ciência passa a fazer parte da crença dos indivíduos, tornando-se elementos da própria cultura 

e então, o conhecimento científico é transformado em conhecimento comum. 
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2.4 Funções das Representações Sociais  

 

A TRS tem auxiliado, sobretudo, na compreensão do conhecimento humano, atuando 

como uma ferramenta de grande importância. Segundo Abric (1994), para se compreender a 

dinâmica das interações e práticas sociais é necessário identificar a visão de mundo 

compartilhada dentro dos grupos sociais. Sendo assim, de forma a sistematizar a finalidade 

das Representações Sociais, é possível lhes atribuir quatro funções essenciais apresentadas na 

Figura 1 (PEREIRA; REZENDE, 2014). 

Figura 1 - Funções das Representações Sociais. 

 

Fonte: PEREIRA; REZENDE, 2014. 

 

 

Segundo Abric (1994, p.28), essas quatro funções essenciais nos permitem:  

1) Função de saber: Compreender a realidade, facilitando a comunicação; “definem 

o quadro de referência comum que permite as trocas sociais a transmissão e a 

difusão do saber ingênuo; 

2) Função identitária: possibilita a proteção da especificidade dos grupos, definindo 

a identidade e exercendo papel de suma importância no controle social; 

3) Função de orientação: direciona os comportamentos, as práticas sociais, 

adequando-os às várias situações. Opera como seleção e filtro de informações; 

Representação 
Social

Função Justificatória:

justificar as tomadas de 
decisões e  

comportamentos; explicar 
decisões e condutas

Função de orientação: 

orientar 
comportamentos e 

práticas

Função identitária: 
elaboração da 

identidade social dos 
grupos

Função do saber: 
compreender e explicar 
a realidade; aquisição 

de novos 
conhecimentos
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4) Função justificadora: possibilita posteriormente, explicar e justificar as condutas 

e tomadas de decisões. 

Esta sistematização da TRS por Moscovici possibilitou a abrangência das 

investigações em diversas áreas, desde a área de saúde, educação à psicologia social. O que 

permitiu diversas propostas teóricas sobre o senso comum sobretudo, quando objetivamos 

relacionar a TRS a partir das práticas pedagógicas dos professores de Ciências.  

 

2.5 Representações Sociais e a Teoria do Núcleo Central 

 

A teoria original, inicialmente proposta por Moscovici, desdobra-se em três vertentes 

teóricas: a abordagem culturalista, liderada por Denise Jodelet; a abordagem societal, liderada 

por Willen Doise, mais articulada a uma perspectiva sociológica; e a abordagem estruturalista, 

liderada por Jean-Claude Abric, mais enfática com relação à dimensão cognitivo estrutural 

das representações (SÁ, 1996). 

A abordagem estruturalista, sugerida por Abric (1994), possui uma vertente mais 

específica das RS, também denominada Teoria do Núcleo Central esta foi elaborada a partir 

da hipótese que sugere que toda representação, seja individual ou coletiva, está organizada de 

maneira que, em seu centro, encontram-se os elementos que dão significado a essa 

representação.  

Dessa maneira, é proposição desta teoria, que o teor das representações se organiza 

em duas estruturas complementares: sistema central e sistema periférico, sendo o primeiro, 

caracterizado por sua estabilidade e, o segundo, por seu caráter mutável, flexível. Essa 

organização, conforme elucida Sá (1996), permitiu uma compreensão das características 

contraditórias que as representações sociais apresentavam, ao considerar que elas, possuíam, 

ao mesmo tempo, características de sistema central e periférico.  

As representações sociais são fundamentadas, organizadas e delimitadas por meio do 

estabelecimento do núcleo central, já que estes apresentam uma maior resistência à mudança 

(PEREIRA; REZENDE, 2014). Os elementos periféricos incluem-se na interface das 

situações de construção da representação, com estilos individuais de conhecer, conferindo 

menor resistência à mudança. 

Na figura 2, apresentada por Pereira e Rezende (2014, p.203), destaca-se as 

principais características dos sistemas constituintes das representações sociais. 
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Figura 2 - Comparação das características do sistema central e periférico. 

Sistema Central Sistema Periférico 

Ligado à memória coletiva e à história 

do grupo. 

Consensual: define a homogeneidade. 

Estável, coerente e rígido. 

Resiste à mudança. 

Pouco sensível ao contexto imediato. 

Gera a significação da representação e 

determina sua organização. 

Permite a integração das experiências 

e das histórias individuais. 

Suporta a heterogeneidade do grupo. 

Flexível, suporta contradições. 

Transforma-se. 

Sensível ao contexto imediato. 

Permite a adaptação à realidade 

concreta e a diferenciação do conteúdo: 

protege o sistema central. 

Fonte: SÁ, 1996 

 

Conforme afirma Abric (2000), um elevado poder associativo, é evidenciado pela 

presença da evocação em um grande número de elementos da representação. Assim, em sua 

abordagem estruturalista, sistematizou uma metodologia que permite delimitar os elementos 

do núcleo central, por meio de dois indicadores: o maior índice de preferência e a maior 

prioridade na ordem das evocações dos sujeitos investigados. 

 

2.6 A Educação Inclusiva sob a óptica das Representações Sociais 

 

Como frisou Moscovici (1978), as representações funcionam como uma das 

alternativas para tentar explicar o psiquismo humano diante da dicotomia existente entre 

sujeito e objeto, ou indivíduo e sociedade. Jovchelovitch (2000), reitera ainda, que as 

Representações Sociais se colocam na contramão do pensamento individualista, de um sujeito 

puro, ao contrário, demonstram que tanto o mundo, como os sujeitos são construídos a partir 

da relação dialética entre a atividade deste e a relação objeto/mundo. 

Nesse sentido, tomando por base a educação inclusiva como processo de 

escolarização das pessoas com deficiência, com a primazia de que este processo aconteça na 

sala de aula regular, e não somente nas escolas especiais, é que acreditamos que sob o olhar 

das representações sociais podemos conhecer de que forma os professores de Ciências estão 

aceitando e contribuindo para o estabelecimento desse ambiente promissor e que visa o 

atendimento às singularidades de cada educando. 

Ao analisarmos o fenômeno das Representações Sociais como uma construção que 

está imersa no nosso cotidiano, convém-nos pensar conforme Jodelet (2001), quando enfatiza 
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que o homem como ser social precisa enquadrar-se ao mundo em que vive, resgatando 

sobretudo a dinamicidade presente nas interações sociais. 

Moscovici (1978) define as Representações Sociais como uma forma de 

conhecimento para a ação, como vemos: 

Uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre indivíduos. [...] um corpus organizado de 

conhecimento e uma das atividades psíquicas às quais os homens tornam inteligível 

a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de 

trocas e liberam os poderes da sua imaginação (p. 26/28).   

 

Dessa maneira, este conhecimento é gerado em grupo, pois mesmo o sujeito 

possuindo sua definição pessoal acerca de determinada situação, este posicionamento foi 

formado a partir de crenças, valores e saberes construídos a partir das interações sociais, e do 

convívio coletivo.  

Observamos então, diante dos objetivos desta pesquisa, que é no contexto 

educacional que este conhecimento partilhado consolida e forma as representações sociais do 

grupo de professores de Ciências a respeito do processo de inclusão de alunos com deficiência 

na escola regular.  

A educação inclusiva em sua proposta primordial é de um ensino que contemple as 

especificidades individuais, sendo papel do professor proporcionar a estes educando o acesso 

ao conhecimento científico de forma contextualizada. Ou seja, é necessário que o professor 

reconstrua suas concepções educacionais e sobretudo suas práticas pedagógicas, para agora, 

atender este novo público presente nas turmas regulares. 

Contudo, em meio a essa reorganização do espaço pedagógico e estrutural, os 

professores ainda estão diante de um processo que lhes é estranho, e que precisam sem 

dúvida, torná-lo conhecido. De acordo com as palavras de Jovchelovitch (2000, p. 41) as 

representações sociais “representam, por excelência, o espaço do sujeito social, lutando para 

dar sentido, interpretar e construir o mundo em que ele se encontra”.  

Assim, a partir do delineamento das representações sociais dos professores de 

ciências e por meio dos processos de objetivação e ancoragem destes, visamos estabelecer e 

organizar os conhecimentos do senso comum, para uma contribuição destes sujeitos com o 

processo de ensino e aprendizagem desses educandos. 

Jovchelovitch (2009) caracteriza estes processos como “formas específicas em que as 

representações sociais estabelecem mediações, trazendo para um nível quase material a 

produção simbólica de uma comunidade e dando concreticidade das representações sociais na 

vida social” (p. 81), são estes os fundamentos em que nós acreditamos serem de suma 
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importância neste processo de conhecimento e valoração das representações sociais sob a 

óptica de uma educação que, de fato, seja mais inclusiva. 

Claro que seria no mínimo ingenuidade, conforme afirma Beyer (2010), almejarmos 

uma transformação nas escolas, sem que muito fosse feito em termos de conscientização da 

comunidade escolar e também na sociedade. Então o que é importante, seria uma ação 

planejada de conscientização de determinadas representações sociais em relação às pessoas 

com deficiência, como declara Beyer (2010) “a partir de então, conscientizar sobre as novas 

concepções, do lugar que elas têm direito a ocupar em uma sociedade que deve procurar a 

gradual exclusão” (p. 09). 

Convém refletirmos sobre experiências de inclusão bem sucedidas que são relatadas 

na Alemanha, desde a década de 90. O que será que os estados desse país estão fazendo para 

que estas experiências tenham sucesso? Temos como exemplo mundial, a escola Flamming, 

ou o modelo Flamming, como esta tentativa tornou-se conhecida na Alemanha, foi pioneira na 

concepção da integração escolar7 neste país cujo impacto atingiu dezenas de outras 

experiências de inclusão, tornando-se uma inovação educacional de cunho paradigmático para 

a maioria das vivências que se sucederam (BEYER, 2002). 

Aqui no Brasil, várias são as mudanças que temos vivenciado na sociedade moderna, 

sobretudo, no que se refere ao conhecimento necessário para o mundo do trabalho, cuja 

demanda exige um perfil profissional mais qualificado, que apresente flexibilidade e 

dinamismo como características fundamentais. Essa nova realidade tem exigido inclusive da 

escola, dos professores e dos formadores de professores respostas no sentido de atender as 

atuais demandas. O mundo está em constante transformação e o Brasil tem passado por 

algumas delas, onde a escola precisa também acompanhar essas mudanças de modo a 

continuar desempenhando suas funções com qualidade. 

Oliveira e Benite (2015) apresentam uma nova estrutura do contexto da sala de aula 

inclusiva, em que o professor de Ciências como mediador do processo de ensino 

aprendizagem do conhecimento científico, não se encontrará regendo sozinho, mas, com a 

parceria de outros profissionais capacitados como: intérprete de LIBRAS, professor ouvinte 

bilíngue, instrutor de braile, professor de apoio, além de vários profissionais que atuam no 

apoio especializado, mas que não estão lotados especificamente dentro da sala de aula. Na 

figura 3, observamos a estrutura dessa nova realidade. 

                                                 
7 Segundo o autor Beyer (2002) neste país faz-se uso corrente da expressão “integração escolar”, porém com a concepção 

paradigmática que corresponde aos enfoques conceituais característicos do projeto de inclusão escolar ou educação inclusiva.  
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Figura 3 - A nova estrutura da sala de aula na escola inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA e BENITE, 2015. 

 

Conforme a sociedade vai se desenvolvendo e, conforme a nova estrutura da sala de 

aula já apresentada pela autoras Oliveira e Benite (2015), devemos, pois, nos adaptarmos às 

novas exigências da realidade, onde devemos ter consciência do contexto social ao qual 

estamos inseridos. 
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3 TRILHANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O que nos impede na maioria das vezes de ter o 

que queremos, de ser o que sonhamos, de fazer 

o que pensamos e aceitar com o coração,  

é a ousadia que não cultivamos. 

Clarice Lispector 

  

Esta pesquisa se baseia numa abordagem mista, visto que possibilita uma 

complementaridade da abordagem qualitativa e quantitativa nesta direção Dal-Farra e Lopes 

(2013) definem que a conjugação de elementos qualitativos e quantitativos possibilita ampliar 

a obtenção de resultados, permitindo ganhos relevantes para as pesquisas em Educação. 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

No presente capítulo, resgatando a dinamicidade em que as representações sociais 

constroem a realidade e são construídas socialmente, apresentamos o espaço e os participantes 

com quem a pesquisa foi realizada, expondo os instrumentos usados e apresentando as 

categorias utilizadas para análise dos dados. 

A Teoria das Representações Sociais, como guia teórico de análise, apresenta 

elevado potencial interpretativo ao objeto de estudo, possibilitando o esclarecimento dos 

sistemas de significação que são produzidos e partilhados por um grupo. Conforme a 

sociedade vai se desenvolvendo, deve, pois, adaptar-se às novas exigências de sua realidade, 

onde os indivíduos devem ter consciência do contexto social no qual estão inseridos. 

Conforme Dal-Farra e Lopes (2013, p. 02), somos “marcados historicamente por 

polos opostos entre os ‘quantitativistas’ e os ‘qualitativistas’ mais recentemente tem crescido 

o número de abordagens utilizando os métodos mistos, que conjugam ambos os métodos de 

coleta e análise de dados”. Contudo, utilizamos a abordagem mista, acreditando nos 

pressupostos e peculiaridades de cada uma e, visando possibilidades de discussões mais 

amplas no contexto educacional. 

Vale destacar que esta pesquisa se fundamentou nos princípios da Resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), onde a pesquisadora utilizou o TCLE – Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) para que os participantes manifestassem 
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a sua anuência à participação na pesquisa. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de ética e 

pesquisa com seres humanos da UESC e obteve aprovação8. 

Num primeiro momento, visitamos a escola, apresentamos os objetivos da pesquisa 

aos professores de Ciências do Ensino Fundamental II (sexto ao nono ano) e aplicamos o 

primeiro instrumento de obtenção de informações (a Associação Livre de Palavras– Apêndice 

B). 

3.2 Participantes e local da pesquisa  

 

Os participantes de nossa investigação são professores de Ciências do Ensino 

Fundamental II de escolas públicas do município de Jequié/BA. Para a seleção dos 

participantes foram usados dois critérios: 1) estar atuando em sala de aula do ensino regular, 

fundamental II; 2) dispor-se a participar da pesquisa, assinando termo de consentimento 

esclarecido. 

No município de Jequié, interior da Bahia, há 10 escolas que possuem ensino 

fundamental II, assim, aplicamos os testes de Associação Livre de Palavras nas escolas, 

totalizando 26 professores e sorteamos 5 professores para entrevista, considerando também 

disponibilidade a participar da pesquisa e a disposição do tempo, já que muitos destes 

possuíam 60h de carga horária de trabalho, destas 40h no município e 20h no estado, ou vice 

versa. A escolha desses 5 professores para entrevista justifica-se para complementar as 

análises das representações estabelecidas a partir do núcleo central juntamente com as 

representações expressas nas suas falas. 

Os professores participantes desta pesquisa têm um perfil etário entre 16 e 34 anos de 

experiência docente em classes regulares do Ensino fundamental II. Delineamos sucintamente 

no Quadro 1 o perfil dos professores, os quais serão apresentados com pseudônimos 

(código/número) para manter em sigilo a identificação dos sujeitos da pesquisa, por se tratar 

de uma pesquisa qualitativa que envolve seres humanos. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 O Projeto cujo número do CAAE 49931615.2.0000.5526 desta pesquisa foi aprovado pelo CEP-UESC. 
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Quadro 1 – Breve caracterização do perfil dos professores da pesquisa 

Nome Idade Curso de 

Graduação 

Especialização Tempo de 

Atuação 

Curso 

relacionado 

a Ed. 

Inclusiva 

Lecionou 

para alunos 

com 

deficiência 

PR01 37 Biologia Não  20 Não  Sim  

PR02 39 Biologia Não  18 Não Sim  

PR03 56 Pedag. e 

Biologia 

Sim  17 Não Sim 

PR04 49 Biologia Sim 20 Sim  Não 

PR05 44 Pedagogia e 

Biologia 

Sim  22 Sim Sim 

PR06 53 Química Sim 34 Não  Sim  

PR07  55 Biologia Sim 33 Não Sim 

PR08 56 Letras Sim 31 Não Sim  

PR09 48 Biologia Sim 28 Não Sim  

PR10 46 Matemática Sim 26 Não Sim  

PR11 47 Geografia Sim 26 Não Sim  

PR12 45 Biologia Não 24 Não  Sim 

PR13 43 Biologia Sim  24 Não Sim  

PR14 42 Química Sim 23 Não Sim  

PR15 45 Biologia Sim 22 Não Sim  

PR16 42 Letras e 

Biologia 

Sim 21 Não Sim  

PR17 40 Pedagogia e 

Biologia 

Não 20 Não Sim 

PR18 41 Matemática 

e Biologia 

Sim  18 Não Sim  

PR19 43 Biologia  18 Não Sim  

PR20 43 Química Sim 17 Não Sim  

PR21 36 Biologia Sim 17 Não  Sim  

PR22 38 Biologia Não  17 Não Sim  

PR23 36 Biologia Sim 16 Não Sim 

PR24 43 Biologia Sim 16 Não Sim 

PR25 50 Biologia Sim  18 Sim  Sim  

PR26 42 Biologia Sim  22 Sim Sim  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Destacamos que todos os professores possuem licenciatura, 6 não são formados em 

Biologia e 5 possuem duas formações. Vale ressaltar ainda que dos 26 professores apenas 3 

possuem algum curso relacionado à Educação Inclusiva.  
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3.3 Contexto  

 

A partir de um levantamento realizado na Secretaria de Educação do Município, 

constatamos que destas escolas selecionadas, todas possuem sala de recursos multifuncionais 

para o atendimento especializado no contra turno, aos alunos com deficiência, contando cada 

um com duas professoras especializadas em Educação Especial. 

Vale mencionar, conforme dados de 2015 da Secretaria de Educação, que o 

município possui 902 alunos com deficiência matriculados na rede básica, de um total de 

13.390 de todos matriculados.  

Há no município 14 salas de recursos, foi criado o Centro de Apoio Multiprofissional 

as Pessoas com Necessidades Especiais – CAMPE, com profissionais específicos para o 

acompanhamento e ainda tem parceria com as instituições conveniadas: AJECE (Associação 

Jequieense de Cegos), APAE (Associação de Pais, Amigos e Excepcionais), CAP (Centro de 

Apoio Pedagógico) e CEEJE (Centro Educacional Especializado de Jequié).  

O município tem se destacado como referência na região Sudoeste, no atendimento 

educacional especializado, buscando de diversas maneiras promover a inclusão também na 

escola regular.  

Inicialmente organizamos um quadro (ver Quadro 2) para uma visualização geral 

sobre os perfis profissionais dos professores participantes da segunda etapa da pesquisa, a 

entrevista semiestruturada. Assim, observamos a idade, os cursos de graduação, se possuíam 

especialização, o tempo de atuação na sala de aula, se já haviam participado de algum curso 

relacionado à Educação Inclusiva e se já haviam lecionado para alunos com deficiência. 

Quadro 2 - Caracterização dos professores entrevistados. 

 PR01 PR02 PR03 PR04 PR05 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade 37 anos 39 anos 56 anos 49 anos 44 anos 

Curso de Graduação Ciências 

Biológicas 

Ciências 

Biológicas 

Pedagogia e 

Ciências 

Biológicas 

Ciências 

Biológicas 

Pedagogia e 

Ciências 

Biológicas 

Especialização Não tem Não tem Sim Sim  Sim  

Tempo de atuação 20 anos 18 anos 17 anos 20 anos 22 anos 

Curso relacionado à 

Educação Inclusiva 

Não Não Não Sim Sim 

Lecionou para alunos 

com deficiência 

Sim Sim Sim Sim  Sim  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Em uma breve análise do Quadro 2, podemos perceber que todos os professores 

participantes desta etapa são do sexo feminino, possuem mais de quinze anos de atuação na 

sala de aula, três professoras possuem especialização e, destas três que possuem 

especialização latu sensu, PR04 e PR05 fizeram especialização na área da Educação Especial. 

 

3.4 Instrumentos para obtenção de informações  

 

A obtenção de informações foi realizada por meio de dois instrumentos, sendo eles: a 

Associação Livre de Palavras e a entrevista semiestruturada. Desta forma, poderemos analisar 

as Representações Sociais dos Professores de Ciências, diante do processo de inclusão de 

alunos com deficiência na sala regular e discutir os limites e possibilidades da prática 

pedagógica com esses alunos. 

A obtenção de dados se deu, então, inicialmente por meio da técnica de Associação 

Livre de Palavras, conforme Abric (1998), em que consiste numa dinâmica que contribui para 

a verificação das Representações Sociais acerca do objeto, no caso, a formação de professores 

de Ciências em relação com a Educação Inclusiva.  

Nessa técnica, usamos como termo indutor as palavras “Inclusão” e “Ensino de 

ciências e inclusão”, como forma de contemplar nossos objetivos anteriormente estabelecidos. 

Assim, os professores, escrevem cinco outras palavras associadas a essas de imediato, 

colocando-as em ordem de prioridade e classificação, sendo as iniciais consideradas como 

mais importantes. Kauss (2013) ao pesquisar sobre a Formação de professores e Educação 

Inclusiva utilizando as representações sociais como fonte de obtenção de informações utilizou 

esta técnica para complementar a triangulação dos dados.  

A associação livre de palavras traz à tona o universo semântico do objeto, 

permitindo-nos acessar elementos latentes que seriam ignorados ou mascarados em outras 

produções discursivas (ABRIC, 1998). Em virtude do universo semântico, que se evidenciam 

a partir das evocações, as palavras resultantes são organizadas de acordo com os significados 

e sentidos que lhes foram atribuídos pelos participantes e agrupadas conforme as similitudes, 

esses agrupamentos chamamos de grupos semânticos. 

Já num segundo momento, utilizamos a entrevista semiestruturada que, segundo 

Triviños (1987) define-se como: 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo campo de 
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interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgido à medida que se recebem as 

respostas do informante (p.146).  

 

O autor destaca também que é um bom instrumento de coleta de dados, porque 

valoriza a presença do investigado, ao mesmo tempo em que oferece todas as perspectivas 

possíveis ao entrevistado visando alcançar a espontaneidade e a liberdade necessária, 

enriquecendo a investigação.  

Na segunda etapa, as entrevistas (Roteiro de Entrevista – Apêndice C), como 

demandaríamos de uma disponibilidade maior de tempo dos professores, marcamos os dias e 

horários conforme sugeridos por eles. Assim, discutiremos os dados dos vinte e seis ALP e 

das cinco entrevistas, sendo que os professores participantes das entrevistas foram 

identificados com letras seguidas de números, primando pela preservação da imagem destes. 

Então, a sequência é da seguinte maneira: Professor 01 (PR01), Professor 02 (PR02), 

Professor 03(PR03). 

3.5 Procedimentos de análise das informações 

 

Optamos, pela análise de conteúdo (BARDIN, 2007) do material obtido nas 

entrevistas. A princípio, desenvolvemos uma leitura flutuante, estabelecendo a relação entre 

os referenciais teóricos e os dados coletados, organizados de forma a constituir o corpus9 

deste trabalho, que podemos descrever como um percurso de investigação e de formação.  

Neste trajeto procuramos seguir as regras propostas por Bardin (2007), tais como:  

- A regra da exaustividade, reunindo todo o material da análise; 

- A regra da representatividade, buscando analisar uma parte significativa e/ou 

representativa; 

- A regra da homogeneidade, procurando obedecer a alguns critérios que amarrassem 

(ancorassem) os dados obtidos em categorias de análise;  

- E a regra de pertinência, avaliando se esses dados eram pertinentes aos objetivos a 

que nos propomos neste trabalho. 

Para identificar as Representações Sociais dos professores em relação à Formação de 

Professores de Ciências e a Educação Inclusiva, foram utilizadas as técnicas de evocação livre 

de palavras e entrevistas, como sugerem Magalhães Júnior e Tomanik (2013). 

                                                 
9 Chamamos de corpus, conforme Bardin (2007, p. 90) “o conjunto dos documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos”, cuja constituição implica, algumas das vezes em escolhas, seleções e 

regras. 
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As palavras evocadas foram analisadas segundo critérios apontados por Sá (1996), 

Naiff, Naiff e Souza (2009) e Magalhães Júnior e Tomanik (2013), os quais se utilizam da 

fórmula da Ordem Média das Evocações para determinar as Representações Sociais que os 

indivíduos compartilham sobre determinado assunto.  

A fórmula da Ordem Média das Evocações (OME) utiliza-se da somatória do grau de 

importância que os participantes atribuíram a determinada palavra ou grupo semântico, 

dividida pela frequência com que a palavra foi evocada, ou seja, pela soma da quantidade de 

vezes que a palavra foi evocada (ver Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Equações utilizadas para a identificação dos elementos centrais, intermediários e periféricos das 

representações através da técnica de evocação livre de palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Galvão, 2016. 

Legenda: ∑ Somatória; G: Grau de importância; F: Frequência; GS: Quantidade de Grupos 

Semânticos; OME: Ordem Média de Evocações. 

 

Conforme Magalhães Júnior e Tomanik (2012) para identificar os elementos que 

compõem o núcleo central e os elementos periféricos das representações, além da separação 

dos grupos semânticos e da aplicação da ordem média de evocações para cada um dos grupos, 

foi preciso delimitar a média das frequências e a média das OME, obtidas mediante um 

cálculo simples de média, ou seja, somaram-se todas as frequências obtidas em cada um dos 

grupos semânticos e dividiu-se pela quantidade de grupos semânticos.  

Equação da Ordem Média de Evocações 

 ∑G 

F 

 

Equação da Média das Frequências 

∑F 

GS 

 

Equação da Média das Ordens Médias de 

Evocações 

∑OME 

GS 

OME= (Equação I) 

F= (Equação II) 

(Equação III) 
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Em relação às Ordens Médias de Evocação, somaram-se todas as apresentadas em 

cada grupo semântico e dividiu-se pela quantidade de grupos semânticos existentes (ver 

Quadro 3).  

Esses dados foram utilizados na delimitação dos quadrantes, possibilitando a 

identificação dos elementos centrais e periféricos das representações, que serão apresentados 

nos resultados do nosso estudo.  

Em relação às entrevistas, buscamos realizá-las seguindo as características de uma 

entrevista semiestruturada, tendo em vista que esse tipo de entrevista possui uma relativa 

flexibilidade, podendo, se necessário, reformular novas perguntas no decorrer da entrevista, 

sempre objetivando o máximo de informações sobre o tema pesquisado, o que consiste em 

uma das vantagens desse tipo de instrumento de coleta de dados, pois há a possibilidade de 

acesso a informações, além do que se listou (MATTOS; LINCOLN, 2005).  

Por fim utilizamos um dos tipos de análise estatística textual realizada pelo software 

Iramuteq, estas são: a análise de similitude e a nuvem de palavras. O Iramuteq é um software 

livre de fonte aberta, desenvolvido por Pierre Ratinaud e permite a realização de análises 

estatísticas sobre corpus textuais (CAMARGO; JUSTO, 2013).  

A análise de similitude baseia-se na teoria dos grafos e permite identificar as 

coocorrências entre as palavras. O resultado gerado pela análise do software traz indicações 

da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da estrutura da representação 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). 

Já a nuvem de palavras as agrupa e as organiza graficamente em função da sua 

frequência. É uma análise lexical mais simples, porém graficamente bastante interessante, na 

medida em que permite rápida identificação das palavras-chave de um corpus. 

Essas análises foram realizadas a partir dos dois termos indutores utilizados no teste 

ALP, que foram reunidos em um único arquivo de texto organizado no OpenOffice para 

posterior processamento no software. 
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4 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

São muitos os futuros possíveis. 

 Mas só um terá lugar. 

E isso depende da nossa capacidade  

de pensar e de agir. 

António Nóvoa 

 

Neste capítulo a partir dos instrumentos de obtenção de informações, analisaremos as 

Representações Sociais dos professores de Ciências a partir da Técnica de Associação Livre 

de Palavras e as concepções a partir das entrevistas realizadas. 

 

4.1 As Representações Sociais expressas pelas palavras evocadas 

 

Ao analisarmos as evocações realizadas pelos professores, no primeiro termo 

indutor, sendo este, “inclusão”, registramos 130 palavras evocadas. Desse total, 14 foram 

descartadas por apresentarem frequência igual a um. De acordo com a literatura, elas não 

apresentam importância em relação à representatividade do grupo (FERREIRA et al., 2005; 

TEIXEIRA, BALÃO, SETTEMBRE, 2008; MAGALHÃES JÚNIOR; TOMANIK, 2013), 

restando para análise 116 palavras. 

Como forma de estabelecer os grupos semânticos, agrupamos as palavras que 

possuíam mesmo sentido, o que resultou em 15 grupos semânticos. Sendo eles: Aceitar, 

Afetividade, Aprendizagem, Atenção, Capacitação, Direito, Dificuldade, Diversidade, 

Experiência, Inovação, Integração, Oportunidade, Parceria, Respeito e Socialização. 

Determinando a média da frequência utilizando a equação II, encontramos o valor de 

7,73 e, com a equação I, chegamos para a média das ordens médias de evocação (OME) o 

valor de 2,93. De acordo com as médias obtidas, fomos delimitando as palavras que se 

constituíam em elementos centrais, intermediários e periféricos das representações. Esses 

dados podem ser observados no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Elementos para o termo indutor “Inclusão” de professores de Ciências, do Ensino Fundamental II, do 

município de Jequié/Bahia. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários– 2ºQuadrante 

Alta F e baixa Ordem Média de Evocações f>7,73 e 

OME<2,93 

Alta F e alta Ordem Média de Evocações 

f> 7,73 e OME>2,93 

Grupo Semântico de palavras Freq. OME Grupo Semântico de palavras Freq. OME 

Respeito  

Direito 

 

 

 

10 

34 

 

2,70 

2,88 

Aprendizagem 

Integração  

Socialização 

Experiência 

10 

9 

9 

12 

 

3,00 

3,56 

3,44 

3,82 

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos– 4º Quadrante 

Baixa F e baixa Ordem Média de Evocações 

f< 7,73 e OME< 2,93 

Alta F e alta Ordem Média de Evocações f< 7,73 e 

OME> 2,93 

Grupo Semântico de palavras Freq. OME Grupo Semântico de palavras Freq. OME 

Oportunidade  

Aceitar 

Capacitação 

Inovação 

 

3 

3 

4 

2 

 

1,33 

1,67 

2,33 

2,50 

 

Afetividade 

Parceria 

Atenção 

Diversidade 

Dificuldade  

4 

5 

3 

3 

5 

3,25 

4,00 

3,33 

3,00 

3,20 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Na evocação livre de palavras, um número expressivo de palavras foi evocado. 

Algumas foram mais frequentes e outras não. Essa diversidade de frequência e grau de 

importância atribuída ao significado das palavras é que permitem que elas sejam agrupadas 

em diferentes quadrantes, demonstrando como se organizaram as respostas dos docentes sobre 

“Inclusão”. Logo, por meio da análise da frequência (F) e da ordem média das evocações 

(OME), é possível conhecer a composição estrutural da Representação Social (SANTOS; 

ROSSO; FERREIRA, 2012). 

No primeiro quadrante, encontramos as informações que consistem no núcleo central 

das Representações Sociais do grupo de professores, as palavras: Respeito e Direito, foram os 

grupos semânticos que obtiveram uma frequência maior de evocações. Assim, encontramos 

uma similaridade com Kauss (2013), que encontrou em sua pesquisa a palavra Respeito como 

núcleo central das Representações de professores sobre a Inclusão.  

De acordo com Abric (1994), as Representações são construídas por um sistema 

interno duplo, o central e o periférico, dessa maneira, o núcleo central, é considerado como 

consensual e partilhado por um grupo social, neste caso, o núcleo central é partilhado pelos 

professores de Ciências do Ensino fundamental II, de Jequié/BA. 

No segundo e no terceiro quadrantes, estão as palavras que expressam os elementos 

intermediários, são os grupos semânticos: Aprendizagem; Socialização; Integração; 

Experiência; Oportunidade; Aceitar; Capacitação e Inovação.  



60 

 

O último quadrante, é composto pelos elementos periféricos das RS, são eles: 

Afetividade; Diversidade; Dificuldade; Atenção e Parceria.  

Fazendo parte do sistema interno de Representações destacamos o sistema periférico 

como “funcional” de acordo com Abric (1994), o qual diz que, este sistema é funcional, pois 

devido a ele, as Representações podem se ancorar na realidade. À vista disso, as palavras que 

fazem parte dos elementos periféricos, estão muito presentes no processo de inclusão dos 

alunos com deficiência na realidade da escola regular, como também afirma Sá (1996), são 

esses elementos periféricos que protegem o núcleo central e representam a realidade concreta. 

No segundo termo indutor: “Ensino de Ciências e Inclusão”, a partir das evocações 

realizadas pelos professores, registramos 127 palavras evocadas, pois três espaços de 

classificação foram deixados em branco, por um professor. Em seguida, agrupamos em 

grupos semânticos, resultando em 12 grupos, e 17 palavras foram desconsideradas por terem 

apresentado frequência igual a um. Os grupos semânticos estabelecidos foram: Aprendizagem, 

Contextualização, Direito, Experiência, Inovação, Metodologias diferenciadas, Mudanças, 

Parceria, Participação, Possibilidades, Respeito e Responsabilidade. 

Utilizando a equação II, determinamos o valor da média da frequência igual a 9,1 e 

com a expressão I a média das ordens médias de evocação (OME) foi de 2,97, conforme 

apresentamos no Quadro 5. 

Quadro 5 – Elementos para o termo indutor “Ensino de Ciências e Inclusão” de professores de Ciências, do 

Ensino Fundamental II, do município de Jequié/Bahia. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários– 2ºQuadrante 

Alta F e baixa Ordem Média de Evocações 

 f > 9,1 e OME < 2,97 

Alta F e alta Ordem Média de Evocações 

f > 9,1 e OME > 2,97 

Grupo Semântico de palavras Freq. OME Grupo Semântico de palavras Freq. OME 

Direito 

Metodologias Diferenciadas 

Aprendizagem 

12 

13 

18 

2,70 

2,80 

2,83 

Contextualização 

Experiência 

Possibilidades 

14 

13 

12 

3,07 

3,15 

3,25 

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos– 4º Quadrante 

Baixa F e baixa Ordem Média de Evocações 

f < 9,1 e OME < 2,97 

Alta F e alta Ordem Média de Evocações  

f < 9,1 e OME > 2,97 

Grupo Semântico de palavras Freq. OME Grupo Semântico de palavras Freq. OME 

Participação 

Mudanças 

 

 

4 

6 

2,50 

2,50 

Respeito 

Parceria 

Responsabilidade 

Inovação 

5 

4 

4 

5 

3,00 

3,00 

3,25 

3,60 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

No primeiro quadrante, sendo constituído o núcleo central, sobre o “Ensino de 

Ciências e Inclusão”, temos as palavras: Direito, Metodologias Diferenciadas e 
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Aprendizagem representando os agrupamentos semânticos em que tiveram uma alta 

frequência e uma baixa ordem média de evocações, ou seja, as palavras que foram mais 

evocadas e que apareceram nas primeiras posições. 

Percebemos que a palavra Direito aparece no quadro 4, como elemento central, e no 

quadro 5, novamente. Primeiro, evocada 34 vezes, e desta vez, 12 vezes.  

Outras palavras que surgiram como núcleo central, foram os agrupamentos 

semânticos Metodologias Diferenciadas e Aprendizagem. 

No segundo e terceiro quadrantes, representando os elementos intermediários, as 

palavras representantes dos grupos semânticos, foram: Contextualização, Experiências, 

Possibilidades, Participação e Mudanças.  

No último quadrante, e como elementos periféricos, as palavras que receberam 

destaque foram: Respeito, Parceria, Responsabilidade e Inovação.  

Ressaltamos o aparecimento da palavra Direito nos dois quadros como núcleo 

central, é perceptível que o grupo de professores veem a Educação Inclusiva como direito e 

que deve ser respeitado (Respeito), mas somente a garantia de acesso não assegura que, de 

fato, a educação seja efetivada. Ou seja, olharmos somente para o direito nos remete a 

concepção de integração do aluno, este fato nos faz concluir também que essa ideia faz parte 

do universo reificado, onde os indivíduos procuram se identificar com o “não familiar”,  

Contudo, quando olhamos para o segundo quadro (Quadro 5) percebemos que os 

professores já reconhecem a necessidade de garantia de Aprendizagem, o que está na direção 

da perspectiva inclusiva. Complementando essa ideia aparece a Metodologia Diferenciada, 

que traz consigo a ideia da necessidade de uma maneira diferente de ensino para os alunos 

com deficiência. Essas representações, estão relacionadas ao universo consensual, onde o 

conhecimento científico é acessível para qualquer um (MOSCOVICI, 2015). 

Ao olharmos para a prática desse grupo de professores é importante percebermos e 

entendermos melhor o que são essas metodologias diferenciadas para em seguida, 

desenvolvermos um curso de formação contínua que possa contribuir para uma 

ressignificação das Representações Sociais, no sentido de possibilitar uma maior efetivação 

das propostas inclusivistas. 
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4.2 Análise de Similitude e Nuvem de Palavras 

 

 

 

Para uma complementariedade dos dados processamos as palavras evocadas no teste 

ALP pelos professores no software Iramuteq, no intuito de contemplarmos outro tipo de 

abordagem de análise. Este tipo de análise permite uma visualização das coocorrências entre 

as palavras, indicando por meio do resultado (Figura 4 e 5) as conexidades entre as palavras 

(CAMARGO; JUSTO, 2013), o que pode auxiliar na estrutura da representação. Maiores 

frequências da palavra indicam uma palavra com fonte maior, e menor frequência as palavras 

aparecem com fonte menor. 

Quando duas palavras estão interligadas por linhas mais grossas, a interpretação 

indica que existe um alto número de coocorrências desses termos ao longo do corpus, ou seja, 

quanto mais espessas forem essas linhas, maior o número de vezes que as palavras 

apareceram. 

Em uma breve análise da Figura 4, é possível verificar que a palavra Respeito 

compunha o eixo de relações de todas as outras palavras na figura 4. Dentre essas, apresentam 

um alto índice de coocorrências os conjuntos de palavras: Respeito-Direito; Respeito-

Igualdade; Respeito-Igualdade-Sociedade.  

 Considerando níveis inferiores de coocorrências, mas também significativos é possível 

perceber outras relações de palavras como: Respeito-Aprendizagem-Conhecimento; Respeito-

Atenção-Capacitação; Respeito-Amor; Respeito-Socialização; Respeito-Igualdade-

Oportunidade.  
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Figura 4 – Análise de Similitude entre as palavras evocadas no teste de ALP para o termo indutor “Inclusão”. 

      Fonte: Dados da Pesquisa 2016 

 

 

Na figura 5, as palavras Aprendizagem, Respeito e Pesquisa aparecem interligadas 

por linhas mais espessas, o que demonstra que tiveram uma frequência alta. Considerando 

níveis inferiores de coocorrências, mas também significativos, observamos a seguintes 

relações: Respeito-Conhecimento-Igualdade; Respeito-Inovação; Aprendizagem-

Responsabilidade-Cidadania-Experiência. 
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Figura 5 – Análise de Similitude entre as palavras evocadas no teste de ALP para o termo indutor “Ensino de 

Ciências e Inclusão”. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2016 

 

Pelo método da nuvem de palavras observamos as palavras que obtiveram maior 

frequência para o primeiro termo indutor (Inclusão) foram: Respeito, Direito, Igualdade, 

Conhecimento. No segundo termo indutor (Ensino de Ciências e Inclusão) uma quantidade 

maior de palavras apareceu com frequências iguais, sendo estas: Conhecimento; 

Aprendizagem; Cidadania; Experiência; Responsabilidade. 

As palavras das nuvens de palavras possuem uma similaridade entre os resultados 

dos quadros (Quadro 4 e 5) e entre as Figuras 5 e 6, dessa maneira as Representações Sociais 

dos professores de Ciências permeiam esses agrupamentos semânticos. 
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Figura 6 – Nuvem de palavras com as palavras evocadas no teste ALP para o termo indutor “Inclusão”. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2016 

 

 
Figura 7 – Nuvem de palavras com as palavras evocadas no teste de ALP para o termo indutor “Ensino de 

Ciências e Inclusão”. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 2016 
 

4.3 Repercussões da prática pedagógica 

 

A partir da leitura e interpretação dos dados, duas categorias emergiram, com quatro 

subcategorias. De acordo com Bardin (2007), a categorização é um processo de tipo 
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estruturalista e comporta duas etapas: o inventário e a classificação. Por certo, com a 

categorização este sistema de classificação, estabelece o agrupamento de ideias similares 

permitindo assim uma estrutura que apresenta uma sequência lógica composta em blocos de 

ideias. 

As categorias que iremos utilizar surgem de uma adaptação às categorias já utilizadas 

por Anjos (2012), quando investigou as concepções de professores de Ciências sobre a 

inclusão de alunos cegos em aulas de astronomia e de que forma estas concepções 

relacionavam-se com a mobilização de diferentes saberes docentes para a adaptação de 

atividades relacionadas ao assunto para esses alunos. 

Desta maneira e justificando com a TRS, concordamos que as ações de um 

determinado indivíduo são estabelecidas como suas concepções conforme Monteiro e 

Manzini (2008) retratam, estas são “desenvolvidas dentro de um processo histórico no qual 

estão incluídas crenças e valores” (p.36). Ou seja, concepções são as ideias expressas 

individualmente e as RS são as ideias expressas pelo indivíduo fruto do seu convívio social e 

grupal. Enfim, concordamos com os autores citados e como também elucida Anjos (2012, 

p.14) em relação à inclusão de alunos com deficiência na escola regular, “as atitudes do 

professor em relação ao ensino desse aluno estariam diretamente ligadas ao seu conceito de 

inclusão”. 

Consideramos, portanto, que as Representações Sociais dos professores de Ciências 

podem estar relacionadas às suas concepções e a atividades advindas da prática pedagógica do 

cotidiano nas escolas regulares. Na sequência, discutiremos e faremos inferências a partir das 

seguintes categorias: 

Quadro 6 – Categorias a serem discutidas. 

Categorias Subcategorias 

1. Concepções de ensino para 

pessoas com deficiência 

a) Concepções de ensino inclusivo 

b) Concepções de ensino segregacionista ou 

integracionista 

2. Concepções sobre o aluno com 

deficiência na escola regular 

a) Desafios relacionados à inclusão 

b) Possibilidades relacionadas à inclusão 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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1 Concepções de ensino para pessoas com deficiência 

a) Concepções de ensino inclusivo 

A função da escola numa perspectiva inclusiva deve ser estruturada conforme 

Carvalho (2014) defende, ou seja, uma escola que preze não pela igualdade de oportunidades, 

pois a igualdade relaciona-se a uniformização, mas sim, a equidade, que significa atender a 

cada um conforme suas diferenças e necessidades. 

No que se refere às concepções de ensino inclusivo, algumas professoras mostraram-

se ainda confusas em relação ao seu posicionamento sobre a inclusão destes alunos na escola 

regular. Entretanto, apesar das divergências em alguns momentos das suas falas, todas se 

mostraram favoráveis a este processo. Como observamos nas suas respostas quando 

questionadas sobre o que entendem como educação inclusiva: 

[...]recebermos esses alunos com algumas dificuldades, né, com deficiência, de 

forma que ele se sinta.... (pausa)... que ele sinta que a escola é atrativa pra ele, que 

atende as necessidades que ele possui. (PR01, grifo nosso) 

 

Educação inclusiva pra mim, é olhar o outro sem preconceito, né? Vê aquele aluno 

como diferente, mas sem preconceito sem tachar de....que ele não pode, que ele não 

tem capacidade. Ele tem limitações. (PR02, grifo nosso) 

 

[...]eu penso educação inclusiva, não apenas pra aquele aluno que tem uma 

deficiência física, ou cognitiva. Mas, uma educação como um todo, de uma forma 

mais ampla[...] (PR03, grifo nosso) 

 

[...]E quanto a inclusão deles em sala regular, eu acho que também é importante 

[...] (PR04, grifo nosso) 

 

Na fala de PR02, a expressão “olhar o outro sem preconceito”, nos remete a 

interpretação da dimensão do respeito. O que corrobora com o núcleo central do primeiro 

quadrante (Quadro 4) e que está associado ao universo reificado. 

Devemos refletir um pouco antes de pensarmos na inclusão educacional somente 

pelo viés do direito, que é garantido por lei, tornando as escolas depósitos de alunos com 

deficiência. Pletsch (2014) diz que o simples fato de “estar na escola” (p. 42) tem aparecido 

como garantia de diminuição das desigualdades sociais, fato este, que tem abafado o debate 

sobre o nível da aprendizagem ofertada na Educação Básica.  

Contudo, as concepções de uma Educação de fato inclusiva estão articuladas a 

movimentos sociais mais amplos, que determinam maior igualdade e mecanismos mais 

equitativos (MANTOAN; PRIETO; ARANTES 2006). Assim, fazer valer o direito de acesso 



68 

 

à educação para todos, não se resume só a garantia da matrícula, o assunto merece um 

entendimento mais profundo e detalhado para que essa escola inclusiva, seja justa e valorize a 

diversidade. 

De acordo com Glat (2011) uma educação inclusiva de qualidade não implica 

somente o acesso e a permanência do aluno com deficiência no ensino regular, mesmo que 

este aluno esteja bem adaptado e socialmente inserido, pois essa qualidade deve perpassar por 

um bom aproveitamento acadêmico, o que demanda uma reorganização nos mais diferentes 

aspectos componentes da escola. Desta forma, “se o aluno não estiver participando das 

atividades como os demais colegas de turma e aprendendo, então não tem educação 

inclusiva!” (p.06). 

Diante disso, quando analisamos o núcleo central do primeiro termo indutor 

“Inclusão”, temos as palavras, Respeito e Direito dessa forma, observamos sua relação com o 

direito a igualdade de oportunidades, preconizado pela Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994) e a sua direta relação com o respeito pelas diferenças, possibilitando assim, a inclusão 

em todos os níveis sociais e não somente na escola.  

Com efeito, as palavras Respeito e Direito, estão relacionadas ao processo de 

efetivação da inclusão de uma forma mais ampla, sendo não somente no contexto 

educacional, mas, como um Direito, garantido pela legislação destas pessoas se constituírem 

como parte da sociedade e que vivem num estado democrático, onde cada um deve ser 

respeitado conforme suas especificidades. Essa ideia se localiza na dimensão do universo 

reificado, pois é um discurso que se encontra nos documentos, na mídia e, consequentemente 

na fala das pessoas. 

Este núcleo central é de fato resistente à mudança e conforme diz Sá (1996), faz 

parte do processo histórico do grupo. Ressaltamos que o Brasil instituiu a garantia da 

equidade de direitos, a partir da Declaração de Salamanca, marco legal histórico e 

representativo para o país e as posteriores legislações que vierem a amparar as pessoas com 

deficiência, esse fato corrobora com as construções históricas do núcleo central, Respeito e 

Direito. 

Mais uma vez, no segundo termo indutor, “Ensino de Ciências e Inclusão”, a 

palavra Direito surge como núcleo central, vindo acompanhada dos agrupamentos 

Metodologias diferenciadas e Aprendizagem. 

Essas palavras estão ligadas ao universo consensual, o que forma as Representações 

Sociais, conforme Jovchelovicth (2008) para lidar com algo que não é familiar precisamos 

torná-lo, nesse movimento que se processa internamente advém da ancoragem e da 
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objetivação. Que para Sá (1996), são os dois processos formadores das Representações 

Sociais. 

Para a professora PR03, cabe ao professor o uso das estratégias diferenciadas, o uso 

de metodologias diferenciadas: 

[...] Tem várias estratégias que o professor pode estar lançando mão, que depende 

dele. Apenas dele. De revisitar as suas metodologias, as suas estratégias, em sala 

de aula.[...] (PR03, grifo nosso) 

 

Sendo assim, acreditamos que os professores estão se apropriando dos processos que 

são formadores das representações, e esses processos se dão através da assimilação e 

acomodação das informações, tendo como função o fornecimento de um contexto inteligível 

ao objeto para interpretá-lo (SÁ, 1996). 

Podemos dizer que essas Representações Sociais operam como guias fornecendo 

elementos para as pessoas de interpretação diante da realidade, organização e posicionamento, 

definindo suas ações nas interações. Para Moscovici (2015, p.72), “desde que suponhamos 

que as palavras não falam sobre ‘nada’, somos obrigados a ligá-las a algo, a encontrar 

equivalentes não verbais para elas”, isso é denominado de objetivação. 

Essa noção do Ensino de Ciências estar relacionado não somente ao direito de 

acesso, mas uma preocupação recente com a aprendizagem e com o uso de metodologias 

diferenciadas para este alcance, reflete uma tradução do “núcleo figurativo” retratado pelo 

direito de uma educação para todos, que se efetiva na objetivação da Representação Social. 

 As professoras entrevistadas alegaram disposição e dedicação para com estes alunos 

com deficiência matriculados nas suas turmas, entretanto, apontaram alguns desafios e 

algumas alternativas diante da realidade vivenciada, que serão discutidas na categoria 

seguinte. 

 

b) Concepções de ensino segregacionista ou integracionista 

 

Nesta subcategoria, almejamos discutir sobre as concepções de ensino 

segregacionistas ou integracionistas, sobre as ideias que ainda existem imbricadas nos 

discursos dos professores, transparecendo que apesar da visão abrangente de escola inclusiva 

que muito tem se discutido, à medida que pleiteamos questões mais práticas, os professores 

ainda apresentam um traço de resistência homogeneizadora nas suas falas. 

Os termos, inclusão e integração ou segregação têm sido usados como sinônimos por 

muitas pessoas, mas, como vimos no capítulo inicial, conceitualmente são proposições de 
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ensino distintas. Nesse sentido, Beyer (2010) destaca que “tem se verificado um discurso 

diluído e um tanto confuso de inclusão escolar” (p. 61). 

Umas das professoras fez menção a pouca preocupação de alguns educadores no 

processo de escolarização de alunos com deficiência. PR05, demonstra o que a filosofia 

inclusiva não aprova:  

[...]Por enquanto algumas escolas estão com a educação inclusiva no imaginário, 

dá o cinco pro menino passar e pronto. (PR05, grifo nosso) 

 

A ideia de integração implícita na fala da professora PR05, mostra o que muitos 

professores estão fazendo com seus alunos com deficiência. Atribuindo notas que não 

equivalem ao desenvolvimento cognitivo da criança. 

Quando voltamos para as Representações Sociais expressas nos quadros, observamos 

que a palavra Direito aparece como núcleo central nos dois quadrantes isso nos permite inferir 

que este grupo de professores de Ciências visualizam a Educação Inclusiva como direito que 

deve ser respeitado (Respeito), mas somente isso não assegura, de fato, a educação. Ou seja, 

olhar somente para o direito é ter a concepção de integração do aluno com deficiência, 

permitindo a ele somente o direito de estar na escola, mas não a garantia de participação do 

processo de ensino aprendizagem.  

Dessa forma, somente o fato de estar na escola não é suficiente, é necessário que 

exista o acesso ao conhecimento científico aos alunos com deficiência, devemos oferecer 

meios que esses alunos consigam se desenvolver. Contudo, a segregação e integração ainda 

acontecem mesmo com a presença destes estudantes no contexto educacional. Estamos de 

acordo com Diniz (2007), quando afirma que o grande problema não está na pessoa, ou na sua 

deficiência, mas na dimensão social que tem levado à exclusão dessas pessoas. A autora ainda 

reitera que, deve-se existir uma busca de oportunidades equitativas que oportunize a 

existência de uma sociedade mais desenvolvida, suprimindo aspectos excludentes. 

Observamos, no registro da professora PR01, por exemplo, que ela alega não 

conseguir trabalhar com dois públicos na mesma turma: 

[...] não tem como trabalhar com dois públicos diferentes numa mesma sala, porque 

quando vinha, um professor de 40h, tinha oito turmas, ele tinha um ou dois, e hoje, 

o professor, tem 12, 15[alunos com deficiência no total], então são muitos [...] 

(PR01) 

 

A formação de professores de fato ainda possui uma herança tecnicista, que não dá o 

suporte necessário para a atuação pedagógica numa turma heterogênea, porém, a realidade 
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está presente nas escolas e enquanto educadores devemos assumir o compromisso ético e 

social com a escolarização de todos. 

Em contrapartida a fala da professora PR01, não podemos discutir sobre a educação 

inclusiva, sem pensarmos numa educação para todos. O paradigma da inclusão serve para a 

efetivação de projetos políticos pedagógicos que contemplem o respeito às diferenças numa 

transformação histórica para os processos de exclusão presentes na educação brasileira. De 

certo modo, a educação tem hoje o enorme desafio de ressignificar suas práticas frente a uma 

realidade social e educacional excludente. 

Um dos desafios para a efetivação da educação inclusiva é o trabalho com públicos 

diferentes. Viemos de uma educação normalizadora, em que tínhamos que acompanhar o 

ritmo do professor e nos adequarmos a normatização da turma. Esta ideia educacional é 

característica da integração, em que, os estudantes que não conseguissem acompanhar o 

processo eram então marginalizados.  

Em tempos contemporâneos, em que o Direito surge como Representação Social dos 

professores de Ciências, devemos pensar e agir diferente. O direito à educação das pessoas 

com deficiência é um desafio, assim como para os indígenas, para os quilombolas, para os 

privados de liberdade, para os homossexuais, entre outros. Em todos esses grupos 

minoritários há uma especificidade, mas, há também uma semelhança que é a exclusão ao 

longo dos processos históricos e educacionais (OLIVEIRA; BENITE, 2015).  

Uma das professoras apresentou durante a entrevista um ponto de vista interessante. 

Este, que remetia a exclusão presente na própria família da pessoa com deficiência, com 

consequência desta, posteriormente na escola: 

[...] Uma grande dificuldade que nós temos aqui, é do próprio menino não se 

aceitar como diferente, da família não aceitar também. (PR05) 

  

Em seguida, a professora PR04, que leciona em outra escola, num outro contexto, 

também registrou o fato do preconceito com o diferente influenciar nas atividades 

pedagógicas realizadas em sala, esta diz:  

[...]ele perpassa pela questão de aceitação do outro. Porque a questão 

primeira vem do próprio preconceito. E isso amedronta os pais, e os pais 

pra não ver seus filhos sofrerem o preconceito, as vezes não reconhecem a 

deficiência do próprio filho, e aí toda uma dificuldade... de aceitação 

primeiro da família, e depois da própria sociedade, no caso específico aí a 

escola. [...] .(PR04, grifo nosso)  

 

Devido ao pré-conceito do que nos é estranho, é muito mais cômodo, excluir, deixar 

de lado, o diferente, do que tentar procurar meios e formas para permitir a participação destes 

indivíduos no grupo social. Dessa forma, muitas vezes, o aluno com deficiência está presente 
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nas turmas regulares, porém, é mais simples para o professor segregar este aluno dentro da 

própria sala regular, do que rever suas práticas pedagógicas tradicionais e excludentes.  

Nessa direção, a proposta pedagógica das escolas deve estar pautada na equidade de 

direitos (CARVALHO, 2009), que valorize as especificidades de cada educando. Levando em 

consideração seu tempo de desenvolvimento e suas formas de aprendizagem. 

Entretanto, sabemos que o processo de inclusão perpassa por entraves advindos 

desde a educação para os alunos considerados típicos, assim, a falta de políticas públicas 

favorecedoras contribui, mas, não justifica a retirada destes alunos do âmbito escolar regular. 

Concordamos, em relação à retirada da responsabilidade do professor como peça 

única neste processo. Contudo, a própria legislação traz esse amparo legal para o trabalho em 

equipe e colaborativo por parte de todos envolvidos no contexto educacional, e não 

permitindo recair somente ao professor essa enorme responsabilidade. Como citado no artigo 

28, inciso II, da Lei 13.146/2015, é de incumbência do poder público: “o aprimoramento dos 

sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as 

barreiras e promovam a inclusão plena” (Grifo nosso). 

Destacamos as palavras da lei, permanência e promoção da inclusão, uma vez que, 

para garantia desses direitos o professor sozinho, de fato, não dará conta. É nítida, entretanto, 

a necessidade do suporte da sala de recursos, da coordenação pedagógica, da direção da 

escola e de toda comunidade, envolvendo também a família, caso contrário, continuaremos 

pregando um ensino inclusivo, porém, nos nossos discursos deixando marcas de um ensino 

ainda ultrapassado e segregacionista. 

A professora PR01 questiona o fato de não encontrar apoio para a tentativa do 

estabelecimento dessa parceria, ela disse: 

[...] porque mandam eles (alunos com deficiência) pra sala de aula, pra que eles 

fiquem ali, quietinhos, mas, não existe um trabalho pra haver realmente...pra que 

eles se relacionem. Quando a gente reclama. Que a gente reclama com a 

coordenadora, ela reclama na secretaria. Mas, dizem que eles precisam estarem ali, 

pra estarem se relacionando, né, com outras crianças [...]  (PR01, grifo nosso) 

A professora PR01, diz que os alunos “precisam estar ali, se relacionando[...]”, esta 

ideia de os alunos com deficiência estarem nas turmas regulares somente com o intuito de 

socialização é uma ideia ultrapassada que caracteriza a integração, abolida desde a década de 

80.  

Dessa forma, quando voltamos para as representações dos professores, o núcleo 

central do termo indutor, “Ensino de Ciências e Inclusão”, já apresenta as palavras Direito e 
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Aprendizagem, ou seja, olhar somente para a garantia de Direito, remete a essa ideia de 

integração, de estar somente na escola, mas, o grupo em questão já apresentou indícios de 

preocupação com a garantia de aprendizagem, o que está na direção do paradigma inclusivo. 

Essa preocupação com o acesso ao conhecimento científico, ao processo de 

aprendizagem dos alunos com deficiência, constitui o que define Moscovici (2015) como 

universo reificado, ou seja, “aquele que apela para a precisão intelectual e a evidência 

empírica” (p.52). De outro modo, esse espaço em que o conhecimento científico difunde-se e 

efetiva-se é denominado pelo autor de universo consensual, isto significa, aquele em que as 

pessoas compartilham “um estoque implícito de imagens e de ideias que são consideradas 

certas e mutuamente aceitas. O pensar é feito em voz alta” (p.51).  É, portanto, neste universo 

que se encontra o professor e também o estudante com deficiência, cujas interações revelam 

práticas e ações que são comuns ao grupo, entretanto, permeadas por saberes disseminados a 

partir das construções desenvolvidas no universo reificado. 

É disto que resultam as Representações Sociais com as quais nos deparamos neste 

estudo, aquela que coloca a educação inclusiva à ideia de ser uma educação para todos e 

também do estudante com deficiência que apesar das suas limitações, é capaz de aprender. 

Entretanto, sabemos que este processo se encontra ainda em um estágio de efetivação 

presenciamos o desconhecimento e talvez a resistência de muitas pessoas envolvidas, como o 

exemplo de PR01. O professor faz parte sim, do eixo estruturante que sustenta a educação 

inclusiva, porém, ele sozinho não dá conta de suprir todas as necessidades educativas, é 

necessário, portanto, o apoio e a disposição de outras pessoas também envolvidas no âmbito 

educacional. 

Desde a conclamação da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é que foi 

instituído que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias e que estudantes com deficiência devem ter 

acesso à escola regular, tendo como princípio orientador que as escolas devem de fato, 

acolher todas às crianças. 

Em conformidade com as autoras Mantoan, Prieto e Arantes (2006), “é inegável que 

a inclusão escolar coloca ainda mais lenha na fogueira e que o problema escolar brasileiro é 

dos mais difíceis” (p. 23). Sabemos, contudo, que se não concretizarmos mudanças a 

permanência dos alunos com deficiência dificilmente estará garantida, estaremos somente 

reproduzindo o modelo segregacionista já condenado e abominado por muitos. 
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2 Concepções sobre o aluno com deficiência na escola regular 

a) Desafios relacionados à inclusão 

São muitos os desafios que enfrentamos ao primarmos por uma educação inclusiva, 

contudo, é preciso enfrentar esses desafios já que muitos deles perpassam a educação básica 

de uma maneira mais ampla. Carvalho (2009) afirma que a inclusão é um “processo” e deve 

então ser gradativamente conquistada, trata-se de uma cultura que não está acostumada a 

conviver com o diferente.  

Esse diferente na sala de aula tem provocado algumas dúvidas e gerado alguns 

desafios e as professoras participantes da pesquisa mesmo possuindo na maioria das 

expressões ditas, concepções favoráveis ao processo de inclusão na escola regular retrataram 

diversos desafios relacionados ao processo, que acabam refletindo, como entraves para 

efetivação de práticas pedagógicas mais inclusivas. As falas a seguir evidenciam este aspecto: 

 

Nas salas que nós temos esses alunos com essas deficiências, tem o mesmo número 

de alunos das salas que não tem. Então o professor prepara uma atividade pra 30 

alunos, 32, aí tem que preparar mais 3 pra alunos que estão lá, diferentes. É mais o 

tempo, e eu não tenho como deixar alunos sem atendimento, que eu posso fazer o 

atendimento dos 32 lá na frente, e pra atender só 3, ou 2, ou 1. Não posso parar. E 

são atividades que demandam tempo, você tem que sentar com eles[aluno com 

deficiência], coisa assim de 30 minutos, ele só faz enquanto você ta ali, você saiu de 

perto dele, pra frente da sala, ele para o trabalho.  (PR01, grifo nosso) 

 

Teria que ter um profissional que desse suporte ao professor, e ao aluno. Porque o 

aluno, ele faz... mas, é muito corrido, pra ele dar atenção [...] (PR02, grifo nosso) 

 

[...] é um grande dificultor para a efetivação dessas políticas de inclusão, a 

superpopulação de alunos com deficiência dentro de uma mesma sala. (PR03, grifo 

nosso) 

 

A falta de apoio foi destacada por PR01, PR02 e PR03 como um desafio, demonstra 

sua implicação no desenvolvimento de atividades para os alunos com deficiência. Ou seja, o 

problema das turmas superlotadas, destacado por PR03, é uma dificuldade da educação 

pública que abarca também a educação dos alunos com deficiência na escola regular.  

Observamos algumas semelhanças nestes resultados com a pesquisa desenvolvida 

por Monteiro e Manzini (2008), em que os autores apresentaram algumas ações que poderiam 

contribuir como fator positivo para a implementação da proposta inclusiva, mas para isso 

deveriam estar em sintonia. Dentre elas, pode-se destacar: a diminuição de alunos por sala de 

aula regular, e o trabalho em conjunto do professor especializado/professor do ensino regular. 
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Como citado por PR01, se ela tem trinta e dois alunos numa sala e tem que parar para 

atender três, ou dois em específico, de fato, gera um desconforto para o professor e um 

descontrole de uma turma tão grande.  

Como possibilidade para este desafio, Pimentel (2007) apresenta o processo 

colaborativo, em que o professor precisa estar atento as interações entre os educandos e estar 

disposto a contribuir no processo de aprendizagem colaborativa.  

PR05 registra que: 

[...] Se o professor, tem a ideia, juntamente com o professor especializado da sala 

de recurso, nós conseguimos colocar a atividade em prática [...] (PR05) 
 

Ou seja, a parceria que aparece no registro da professora PR05, pouco se apresenta 

nas outras escolas. Os professores ainda não possuem uma ideia de trabalho colaborativo 

(OLIVEIRA; BENITE, 2015) que vise o desenvolvimento dos educandos.  

Outro fator que merece destaque como desafio para a inclusão educacional e emergiu 

na fala da professora PR03, é a falta de comunicação entre gestão, coordenação e professor 

regente: 

[...] Aí a gente vai ver a questão da gestão escolar, é um elemento importantíssimo, 

ele pode ser um aliado, ou ele pode ser um desafio. A coordenação pedagógica, ele 

pode ser um aliado, ou ele pode ser um grande entrave [...] (PR03, grifo nosso) 

 

Prieto (2002) afirma que os gestores das escolas, precisam dispor esforços para 

efetivação da proposta inclusiva. Isso requer que exista uma união dos discursos que 

envolvem a democratização do ensino e os princípios norteadores da gestão. 

A comunidade escolar precisa reduzir os distanciamentos estabelecidos ao longo do 

tempo e trabalhar em equipe, de forma que discutam, questionem e elaborem alternativas para 

as limitações emergentes do processo educativo. Carvalho (2014) destaca que a escola precisa 

discutir sua intencionalidade educativa, as práticas pedagógicas, estabelecer trabalhos que 

contemplem a diversidade, bem como, identificar as barreiras para aprendizagem e procurar 

meios de removê-las. Só teremos uma escola inclusiva se nas dimensões físicas, nas salas de 

aula, nos espaços administrativos, nas áreas externas, e na gestão escolar houver articulação 

entre os objetivos educacionais.  

Os desafios da educação inclusiva, segundo Carvalho (2014), advêm e perpassam 

diversos outros desafios que já existem na educação básica, e que são refletidos na escola 

inclusiva. Dessa maneira, muitos pensam que a educação inclusiva é apenas destinada àquele 

público específico e se esquecem de considerar o todo, a turma como uma composição de 
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seres heterogêneos, e que reconhece as diferenças individuais e que apesar destes desafios que 

permeiam a Educação de uma maneira mais ampla, deve ser enfrentada com responsabilidade. 

Outro aspecto que emergiu durante as entrevistas foi a falta de informação da 

presença dos alunos com deficiência no próprio âmbito escolar, que também perpassa o item 

discutido anteriormente, ou seja, é nítida a falta de comunicação no contexto educacional. 

Este fato é relatado pela professora PR03, e ocorreu no ano de 2001: 

 

[...] eu via uma pessoa o tempo todo de olho fechado. E aquilo, e eu não conhecia a 

comunidade, enfim.  

Eu disse: ô amor, porque que tu dorme tanto na sala?  

Ela disse: porque eu sou cega. 

Eu quase morro. Eu quase morro!! 

E aí, chamei a diretora pra uma conversa, como é que ela colocava um aluno com 

deficiência visual na sala de aula, e não chamava os professores para conversar. 

Cadê a coordenação da escola? Onde é que fica? Não tínhamos coordenador. 

Aí depois, que eu comecei a ver uma aluna que antes era invisível pra mim, eu acho 

que é esse o termo. (PR03, grifo nosso) 

 

Destacamos este acontecimento, como um dos principais desafios para a efetivação 

da inclusão educacional¸ essa falta de compromisso dos próprios profissionais envolvidos no 

processo educativo, muitas vezes, por acúmulo de funções, ou desatenção, quiçá, falta de 

interesse. 

E então, apesar desse fato ter ocorrido há quinze anos, o que notamos é que ainda 

encontramos esses desafios presente nas escolas. Num estudo realizado por Machado e Duarte 

(2014), as autoras retratam a existência da falta de comunicação entre gestão escolar e 

professor de Ciências, pois na investigação realizada, a professora de Ciências alegou como 

uma das principais dificuldades o fato de nunca ter tido informações sobre o aluno com 

deficiência intelectual presente na sua turma, este, frequentou a turma o ano inteiro, sem que 

nenhum trabalho fosse realizado com ele. 

É nítido que para que esse processo obtenha ações mais concretas, é necessário o 

trabalho em parceria. O professor sozinho, não dará conta de resolver todos os desafios 

advindos da perspectiva de um ensino inclusivo. 

Para traduzir o compromisso educacional de todos envolvidos no processo, Carvalho 

(2014) sugere que “a comunidade da escola pense e repense sobre a sociedade que temos e a 

que queremos” (p.91), num objetivo consensual de educação para todos. Assim cabe 

refletirmos sobre: qual a prática pedagógica que se pretende viabilizar de modo a garantir a 
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todos o direito de aprender a aprender; aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver 

junto10. 

Nesse sentido de compromisso educacional, a avaliação do aluno com deficiência 

precisa ser repensada. Quando primamos por uma educação inclusiva, devemos extinguir 

métodos e técnicas homogêneas e valorizarmos as especificidades individuais. A professora 

PR03, disse: 

[...] A compreensão que o professor tem acerca da avaliação desse aluno com 

deficiência. É outro nó, no processo de inclusão. Eu acredito, enquanto pedagoga, 

enquanto professora, que o aluno precisa ser avaliado por ele mesmo. Os avanços 

são a partir deles[alunos com deficiência]. Eu não posso pegar um aluno que tem 

facilidades, que tem acesso as informações, que tem facilidade na mobilização, que 

tem uma família que dá suporte, que ele possa ser avaliado da mesma forma com 

um aluno que tenha uma deficiência auditiva, que tem uma deficiência visual, que 

tem uma paralisia cerebral, que tenha um..um.. TDAH, que ele vai ser avaliado da 

mesma forma, que o outro menino que não tem problema nenhum. Não se pode 

estabelecer parâmetros. A não ser, do aluno com ele próprio. Eu não posso ser 

avaliada por aquilo que você é. (PR03, grifo nosso) 

 

Para superação do desafio da avaliação homogênea, em conjunto, devemos optar pela 

avaliação individualizada, como exposto no relato da professora, em que o aluno precisa ser 

avaliado por ele mesmo. Esta ideia é amparada pela literatura por Denise Pletsch (2014), em 

que utiliza o PEI11 (Planejamento Educacional Individualizado) visando definir as 

necessidades e prioridades, as capacidades e interesses, as metas, os recursos, e quais serão os 

profissionais envolvidos no processo de aplicação. Portanto, para que esse plano seja 

efetivado, requer que exista o trabalho colaborativo, a parceria entre o professor da sala 

regular e professor do AEE. 

As professoras apontaram ainda que se sentiam despreparadas para a tarefa 

pedagógica com esses alunos. Esse aspecto de despreparo docente vem sendo amplamente 

discutido pelos autores Kassar (2006), Bueno (2008), Glat e Pletsch (2011) e emergiu na fala 

das professoras PR01 e PR03: 

 

Primeiro passo, seria preparar o professor, se tivessem, né, cursos de capacitação 

pra esse professor. (PR01) 

 

E novamente, vai aparecer aqui [como desafios e limites do processo de inclusão] a 

formação do professor. (PR03, grifo nosso) 

 

                                                 
10 Essa reflexão faz parte dos quatro eixos norteadores propostos no relatório da UNESCO para a educação do 

século XXI. 
11 Planejamento utilizado no Atendimento Educacional Especializado e visa nortear o professor da sala regular, 

numa relação de apoio colaborativo. 
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Apesar das limitações dos cursos de formação de professores de Ciências, é 

imperativo assumirmos os desafios visando a superação e assumindo o compromisso com o 

favorecimento da aprendizagem para todos os alunos. Glat (2007) relata que a formação dos 

futuros professores e dos já em exercício é precária para atuar com alunos com deficiência, o 

que tem gerado diversas barreiras da prática de inclusão escolar. 

O desafio de uma maneira geral, está associado as representações culturais, políticas 

e educacionais advindas do processo de formação inicial. Para nós professores de Ciências e 

os futuros professores em processo de formação é necessário refletirmos no que diz Mittler 

(2003) em relação ao ensino inclusivo, é que não devemos apenas considerar o investimento 

em longo prazo, mas, agirmos no momento histórico presente. 

Essa discussão requer apropriação de conhecimentos sobre inclusão, diversidade e 

direitos, mas, também exige a reflexão sobre valores, suas convicções, percebendo que parte 

dos nossos conhecimentos advém da formação inicial, mas, que nesta esfera de inclusão 

educacional, tem apresentado uma lacuna (MITTLER, 2003). 

Mesmo com todos os desafios, advindos do exercício da docência e da experiência 

das escolas que hoje recebem estes alunos com deficiência, os professores apresentaram 

algumas possibilidades que surgem como “uma luz no fim do túnel”. Representando indícios 

de que o processo de inclusão apesar de todos os desafios e entraves, já foi iniciado e assim 

como existem os professores que tem resistência em aceitar este público, existem outros que 

estão dispostos a superar os desafios e promover o acesso ao conhecimento científico a todos. 

 

b) Possibilidades relacionadas à inclusão 

 

Nesta subcategoria discutiremos as possibilidades que os professores da rede básica 

estão encontrando a partir da presença dos alunos com deficiência nas classes regulares, como 

é visto nas falas a seguir; 

  

[...] E então quando eu dava aula de ciências, eu virava pra ela e dizia: ó, você não 

tá vendo, mas assim, assim e assim [...] Eu começava a descrever. Mas, eu percebi 

também que a filha dela era a ledora. Então ela ia com a filha, e a filha fazia a 

leitura visual pra ela e repassava. Mas, eu tinha a preocupação de falar 

pausadamente, e sempre me reportando aquilo que eu tava apresentando, como eu 

dava aula, sempre dei aula usando novas tecnologias, eu tinha um notebook recém 

saído, aquele tabletão, e eu levava, como eram poucos alunos então dava pra eu dar 

minha aula no computador. E aí, eu fazia a descrição visual pra ela e a filha 

também fazia. (PR03, grifo nosso) 
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[...] quando você inclui, você ganha muito. Pelo fato de você buscar novos recursos 

pra trabalhar com o menino com deficiência, que significativamente vai fazer com 

que o aluno que tenha baixo entendimento, compreenda com mais facilidade. 

Porque você vai ter uma metodologia diferenciada. Você vai falar pausadamente, a 

sua dedicação e o seu comprometimento é dobrado. E com certeza, vai ajudar 

outros alunos que tem deficiências mas, que não são deficiências visíveis ou entre 

aspas ‘rotuláveis’.  (PR03, grifo nosso) 

 

Os professores têm reconhecido que apesar do pouco conhecimento em relação a 

prática pedagógica para os alunos com deficiência, que apesar do pouco tempo do professor 

regular em sala de aula, eles já estão encarando o desafio da mudança e começando a enxergar 

possibilidades com a presença destes outros educandos no contexto educacional. 

De acordo com Pimentel (2007) as diversas práticas de inclusão com alunos com 

deficiência, têm demonstrado que a mesma: estimula o desenvolvimento de habilidades; 

oportuniza interação; favorece o desenvolvimento da linguagem; deve atender as 

especificidades dos educandos; prevê um trabalho valorizando as especificidades; requer, na 

maioria das vezes, um processo de adaptação curricular. 

As Representações Sociais do grupo de professores de Ciências também apontaram 

além do Direito, uma preocupação com o processo de Aprendizagem, por meio do uso de 

Metodologias diferenciadas, ou seja, dentre os processos de função das representações 

destacamos o de: função de orientação, que visa orientar comportamentos e práticas (ABRIC, 

1994). Nesse sentido, mudanças da objetivação das práticas desses profissionais já podem ser 

observadas, a partir das suas práticas pedagógicas. 

Um outro aspecto que surgiu como possibilidade foram as sugestões para a formação 

de professores. Nesse sentido, Oliveira e Benite (2015) apresentam uma nova configuração de 

sala, em que o professor de Ciências está inserido, e que desenvolverá o seu trabalho 

juntamente com outros profissionais. A professora PR04 registra que essa parceria tem 

possibilitado uma melhoria para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 

deficiência: 

[...] E como na minha escola, tem essa sala de apoio, tem melhorado bastante essa 

relação [...] (PR04) 

 

Temos como exemplo de implementação bem-sucedida, as experiências de 

integração escolar desenvolvidas na Alemanha (BEYER, 2010), ao longo de diversos anos, 

tem demonstrado a importância da conjugação de colaboradores para efetivação da inclusão, o 

autor ainda propõe que “em nosso país, infelizmente, percorremos o caminho inverso, muitas 

vezes sendo geradas situações difíceis de serem administradas” (p.63). O suporte operacional 
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ao professor deve ser considerado frente a uma necessidade maior de inclusão, que está 

inserida no contexto social e, por sua vez educacional. 

 Quando nos reportamos à necessidade, ou a ausência da formação de professores 

como influência significativa para este processo, observamos que as falas das professoras 

entrevistadas, apresentadas a seguir, apontam para a necessidade emergente de uma formação 

continuada: 

Primeiro passo, seria preparar o professor, tivessem, né, cursos de capacitação pra 

esse professor [...] (PR01, grifo nosso) 

 

Eu acho que a formação do professor. A formação do professor ela ainda é a saída. 

Porque políticas púbicas para a inclusão, tem! Existem [...] (PR03, grifo nosso) 

 

Tem várias estratégias que o professor pode estar lançando mão, que depende dele. 

Apenas dele. De revisitar as suas metodologias, as suas estratégias, em sala de 

aula. Pra fazer a diferença com o aluno, na sala de aula. É um querer. Agora, pra 

que eu queira, pra que eu faça, eu preciso me instrumentalizar [...] (PR03, grifo 

nosso) 

 

No caso específico da educação especial eu penso que o viés é a formação 

continuada sempre, porque as mudanças e as transformações no mundo da 

educação especial é grande, os avanços estão acontecendo, né? (PR03, grifo nosso) 

 

[...] Mas a inclusão na educação eu acho que precisa primeiro passar pela 

formação do educador, não só do educador, mas todos que estão no entorno, dentro 

do setor educacional, todos que trabalham ali, direta ou indiretamente, eles tem que 

ter uma formação pra trabalhar com esse público. Porque é uma realidade [...] 

(PR04, grifo nosso) 

 

[...]de se profissionalizar, de estudar... ou seja, qualquer profissional hoje tem que se 

atualizar, porque senão fica pra trás [...] (PR05) 

 

 

A necessidade dessa formação continuada, como apontada na fala dos professores, 

sugerem tentativas e estratégias que já estão sendo postas em prática em outras regiões do 

país. Esse é o exemplo da Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação 

Especial/Inclusiva (RPEI) em Goiás, que vem estabelecendo parcerias entre professor 

formador, professor em formação e professor do ensino regular.  

De acordo com Benite et al. (2009), o que sustenta os objetivos da RPEI é o 

exercício da atividade docente, de modo que, os professores considerem seus alunos, como 

quaisquer alunos, independente das necessidades especiais que apresente ou da modalidade de 

ensino que faça parte, ponderando somente como um ser que possui um conjunto de 

peculiaridades que o torna singular, porém distinto dos demais. 

Essa sugestão de formação continuada é uma forma de inserção do professor da 

escola regular no ambiente acadêmico novamente e de permitir a ele momentos de reflexão e 

discussão sobre acontecimentos da sua prática pedagógica que, muitas das vezes, passam 
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despercebidos por não ter a quem recorrer para questionamentos e levantamento de possíveis 

soluções.  

Conforme afirma Carvalho (2014), as escolas precisam mudar e este talvez seja o 

maior desafio, o de levá-las ao reconhecimento da necessidade urgente de mudança. Não há 

como almejarmos uma educação inclusiva onde somente o acesso é garantido, é preciso muito 

mais. Beyer (2010) afirma que “o hiato é significativo entre o real e o ideal integracionista ou 

inclusivista” (p.56). O que registramos nas entrevistas é que as professoras têm se esforçado 

para oferecer o que está ao alcance delas para os alunos com deficiência presentes nas suas 

turmas, como vemos nas falas: 

[...] a gente tenta levar desenhos, imagens, pra que eles leiam as imagens, trabalho 

com imagens referentes aquele assunto. Mas, mesmo assim, tem alguns casos que 

não avança. (PR01) 

 

Tive que modificar muitas vezes as atividades. As vezes, pra o restante da turma, eu 

deixava todas as questões, uma atividade mais carregada, e pra esses alunos, eu 

tirava aquelas questões que eu percebia que ele não ia conseguir, ou teria muita 

dificuldade pra fazer. (PR02) 

 

Observamos nas falas acima, que mesmo não tendo uma formação específica que 

contemplasse aspectos pedagógicos para uma formação inclusivista, os professores acentuam 

grande importância para as experiências acumuladas, o que tem servido para muitos como 

tentativa de execução de tal projeto (BEYER, 2010). Nesse sentido, Pimentel (2012) diz que 

no processo de mediação pedagógica as estratégias de ensino devem ser planejadas de modo 

que contemplem a formação dos conceitos pelos estudantes com deficiência. 

A ideia de execução da responsabilidade e de compromisso com “o diferente”, pode 

ser observado no discurso da professora PR02: 

[...] Nós Precisamos é quebrar as barreiras pra conseguir nosso objetivo. Porque o 

aluno deficiente, tem limites, mas no tempo dele, ele vai fazer. Talvez o que nós não 

podemos é esperar do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero, é no tempo dele, 

do jeito dele. (PR02) 

 

Diante do relato da professora PR02, mostrando que o aluno com deficiência tem a 

capacidade de aprender, porém de outra forma. Carvalho (2014) defende a ideia de que a 

Educação Inclusiva significa não oferecer uma educação padronizada, igual para todos, mas, 

oferecer a cada um conforme seus interesses e necessidades, uma educação que lhe seja 

favorecedora. Para a autora, “A palavra da ordem é equidade, o que significa educar de 

acordo com as diferenças individuais, sem que qualquer manifestação de dificuldades se 

traduza em impedimento à aprendizagem”. (p.35) 
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Conforme aponta Beyer (2010), numa escola inclusiva, a comparação entre os 

estudantes não é válida, e o princípio de avaliação individualizada é cuidadosamente 

praticado. 

Assim, a execução do compromisso com uma educação inclusiva, com um ensino de 

Ciências que seja inclusivo, requer atributos e mobilização de outras fontes, já que existe a 

lacuna da formação inicial em relação ao processo de ensino aprendizagem destes educandos. 
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CONSIDERAÇÕES 

 
Somos, enfim, o que fazemos para transformar o que somos.  

A identidade não é uma peça de museu, quietinha na vitrine, mas 

a sempre assombrosa síntese das contradições nossas de cada dia. 

Eduardo Galeano 

A educação inclusiva, nos últimos anos, tem sido alvo de inúmeros posicionamentos, 

tanto favoráveis como contrários, mas o que, de fato, é um ganho para o grupo das pessoas 

com deficiência, é o avanço da conquista para equidade de oportunidades. 

Quando nos referimos à inserção desse público na escola regular, temos em mente a 

noção da quantidade de desafios que enfrentaremos, porém todos são susceptíveis de 

superação, ou de contornos para obtenção de resultados positivos.  

No Ensino de Ciências, os desafios são emergentes, mas o professor deve, de fato, 

estar compromissado com a responsabilidade social de um ensino favorecedor e acessível. O 

acesso ao conhecimento científico deve ser proporcionado a todos de maneira heterogênea e 

as distintas especificidades devem ser contempladas ao máximo possível no âmbito escolar. 

Dessa maneira, as Representações Sociais do grupo de Professores de Ciências 

pesquisado, apontam que todos têm noção da Educação Inclusiva como Direito (núcleo 

central), esta palavra foi a mais evocada nos dois termos indutores. Outras palavras que 

apareceram como núcleo central, sendo também consideradas como Representações Sociais 

do grupo, foram, Respeito, Metodologias diferenciadas e Aprendizagem. 

Os professores consideram a filosofia da Educação Inclusiva como um processo, 

como uma causa de direito, porém apontam outros atributos que precisam caminhar juntos a 

garantia de acesso (um direito conquistado), como o respeito a diversidade, a necessidade do 

uso de metodologias diferenciadas para se contemplar a todos e a responsabilidade com o 

processo de aprendizagem, assim consideramos que se de fato, os aspectos previstos em lei 

fossem efetivados e houvesse uma ressignificação na formação de professores, este processo 

evoluiria mais rápido. 

Se antes a Educação Inclusiva era vista somente como integradora do aluno com 

deficiência na sala regular, espaço de acolhimento afetivo, hoje essa educação ganha amparos 

legais, e demonstra reelaborações das representações sociais que permitem que um 

determinado saber seja mais sistematizado, permitindo o acesso e a preocupação com a 

permanência desse grupo de minorias que antes era marginalizado. 
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Os elementos periféricos indicados pelas palavras evocadas, estão em sintonia com 

as ideias expressas nas entrevistas. Itens que devem ser analisados e que devem ser 

retrabalhados, talvez numa oportunidade de formação continuada, para opções de mudança, 

são eles: a afetividade que muitos professores ainda não possuem com os alunos com 

deficiência; a parceria que aparece reafirmando a emergente necessidade do trabalho em 

conjunto, para um maior e melhor desenvolvimento profissional; a atenção, nos lembrando do 

papel do professor em possuir esse olhar atento, mais específico para os alunos de maneira 

individualizada; a necessidade da valorização da diversidade presente no contexto 

educacional; as dificuldades devem de fato, serem encaradas como passíveis de soluções; é 

necessário a responsabilidade de cada professor com esta nova realidade, e a necessidade de 

inovação, sobretudo nas práticas pedagógicas. 

É necessário trabalhar com os professores, questões relacionadas à inclusão neste 

sentido de discussões, pois como muito tem sido discutido, não adianta somente a garantia ao 

acesso, é necessário a organização de meios para a permanência. E para que essa permanência 

se efetive, se concretize, é imperativo que ressignificações sejam realizadas. 

Por fim, diante da análise da prática pedagógica numa perspectiva inclusiva dos 

professores de Ciências, notamos que esta tem perpassado por diversos desafios, dentre eles: a 

falta de apoio entre os colegas, a falta de colaboração entre professor do AEE com o da turma 

regular, a falta de comunicação entre gestão, coordenação e professor regente, a falta de 

informação da presença do aluno com deficiência na escola, o desafio de avaliar e a falta de 

formação. 

Contudo, estes desafios advêm também da educação básica de um modo mais amplo. 

Assim, os professores registraram que diante de tantas dificuldades, estão utilizando de 

práticas pedagógicas favorecedoras para o processo de ensino aprendizagem dos alunos com 

deficiência. Entre as possibilidades apontadas pelos professores apresentamos: o uso de 

metodologias diferenciadas, a parceria entre os diversos profissionais da educação e a 

necessidade de uma formação continuada para os profissionais da educação. 

Em meio a essa jornada de mudanças recorrentes no âmbito educacional, 

direcionamos a reflexão da prática como suporte para a prática docente quando pensamos na 

proposta de uma educação inclusiva. Uma formação continuada pode permitir e favorecer 

ainda mais a construção das Representações Sociais dos professores, visando uma melhoria 

das suas práticas pedagógicas. 
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E elas não têm fim.  

Sim! O fim pode ser um novo começo  

Comece, recomece, reinvente... Tente!  

O fim de novos inícios.  

Diz Certa Ação.  

Hadassa M. S. Carmo 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) Sr/Sra. 

Convido o Sr (a) a participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o título “ENSINO DE CIÊNCIAS: 

desafios e limites da prática pedagógica numa perspectiva inclusiva”, sob a responsabilidade da 

pesquisadora: Maíra Souza Machado, tendo como orientador o Prof. Dr. Maxwell Siqueira.  

Essa pesquisa tem como objetivo conhecer quais são os desafios e limites que os professores de 

Ciências do Ensino Fundamental de Jequié Bahia tem se deparado no processo de inclusão de alunos com 

deficiência intelectual na sala de aula regular. De acordo com dados do Censo Escolar de 2014 das quase 

900 mil matrículas de pessoas com deficiência, 79% delas são em turmas comuns (BRASIL, 2014). Esses 

dados apontam para uma presença cada vez maior dos alunos com deficiência nas turmas regulares de 

ensino, corroborando na necessidade de um olhar mais atento dos professores para a diversidade existente 

na sala de aula. 

No caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) participará de um questionário EVOC e uma 

entrevista com perguntas, buscando levantar, de maneira geral, de que forma está acontecendo o processo 

de inclusão nas aulas de Ciências, bem como, quais são os desafios enfrentados pelo Sr.(a), não deixando 

de elucidar sobre os limites da formação de professores de uma maneira geral. Tal entrevista será gravada 

em áudio e integralmente transcrita para que a análise possa ser realizada.  
Toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Logo, a presente pesquisa tem a 

possibilidade mínima de trazer algum risco, tanto à pesquisadora que fará a entrevista, quanto aos 

entrevistados. Em pesquisas semelhantes à deste projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao 

constrangimento ou ao desconforto durante as entrevistas. Sendo assim, o Sr.(a). poderá, a qualquer 

momento, interromper a entrevista, adiá-la ou remarcá-la para uma data futura, escolhida pelo Sr.(a). Ainda 

vale ressaltar que os procedimentos de segurança a serem adotados referem-se à garantia de privacidade 

durante a sua participação e a preservação da identidade, garantindo, desta forma, o anonimato. 

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para desistir 

de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e 

não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) pesquisador (es) e este 

termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo Sr. (a) serão 

destruídas, sem penalização alguma. 

Dentre os benefícios, informo que o resultado deste estudo poderá permitir uma noção abrangente 

sobre as representações sociais dos professores de Ciências, contribuindo assim para a produção acadêmica 

no âmbito das pesquisas em Ensino de Ciências e para formação de professores de Ciências e Educação 

Inclusiva, já que estas duas áreas estão tão pouco interligadas. Os participantes da pesquisa serão avisados 

dos resultados da mesma, ao seu término, por meio da versão final da dissertação. 

Cabe informar que este TCLE será emitido em duas vias, uma permanecendo com o participante da 

pesquisa e a outra com a pesquisadora. Ressaltamos ainda que os dados desta pesquisa serão guardados por 

5 anos com o pesquisador e após serão descartados. Informo ainda, que é garantido o direito à indenização 

por qualquer dano que você sofra decorrente desta pesquisa. O Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para 

participar dessa pesquisa (mas caso tenha será ressarcido), bem como nada será pago pela sua participação. 

Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados 

pessoais. 
__________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Maíra Souza Machado 
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC 

Contatos Fone: (73) 3526 0672 (73) 88153261 E-mail: maira.machado1@hotmail.com 
______________________________________________________ 

Orientador: Maxwell Siqueira 

Professor do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC 
E-mail: maxwell_siqueira@hotmail.com 

Contato: (73) 3680-5598 

 
Eu,______________________________________________________, li as informações contidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aceito 

participar da pesquisa “ENSINO DE CIÊNCIAS: desafios e limites da prática pedagógica numa perspectiva inclusiva”, estando devidamente informado(a) 

dos procedimentos que serão utilizados, assim como os riscos e benefícios, concordando, dessa forma, em participar da pesquisa. Foi assegurada a retirada do 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda, que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

______________________________________________________ 
 

Local e data:_________________________, _____/_____/_____. 

mailto:maira.machado1@hotmail.com
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APÊNDICE B – LISTA DE REVISTAS E PERIÓDICOS DA ÁREA DE ENSINO 

CONSULTADOS. 
Qualis Revista/ Periódico Qualis Revista/ Periódico 

A1 Bolema. Boletim de Educação 

Matemática  
B1 Práxis Educativa (UEPG. Online) 

A1 Ciência & Educação B1 RBPG. Revista Brasileira de Pós-

Graduação 
A1 Revista Brasileira de Educação 

Especial 
B1 Revista Brasileira de Ensino de Ciência 

e Tecnologia 
A1  Revista Brasileira de Ensino de 

Física 
B1 Revista Ciências &Idéias 

A1 Cadernos CEDES (Impresso) B1 Revista de Educação Pública (UFMT) 
A1 Calidoscopio B1 Revista Educação Especial (UFSM) 
A2 Avaliação (UNICAMP) B1 Revemat: Revista Eletrônica de 

Educação Matemática 
A2 Pró-Posições (UNICAMP. Online) B1 Revista Práxis (Online)  
A2 Educação e Realidade B1 Revista Práxis (Volta Redonda. 

Impresso e Online) 
A2 Educação em Revista (UFMG. 

Impresso) 
B1 Trabalho, Educação e Saúde (Online) 

A2 Educar em Revista (Impresso) B1 Zetetiké (online)  
A2  Ensaio: Pesquisa em Educação em 

Ciências (Online) 
B1 Boletim GEPEM (online) 

A2 Investigações em Ensino de 

Ciências (UFGRS. Online) 
B1 Educação em Perspectiva (online) 

A2 Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências 
B1 Educação Matemática em Revista-RS 

 
B1 Educere et Educare (versão 

eletrônica) 
 

  

B1 Alexandria  B1 Ensino e Pesquisa 
B1 Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física (Online)  
B1 Imagens da Educação 

B1 Cadernos de Educação (UFPel)  B1 Interfaces da Educação 
 

B1 Ciência & Ensino (Online) B1 Perspectiva (UFSC) 
B1 Com Ciência (UNICAMP) B1 Perspectivas da Educação Matemática 
B1 Educação & Linguagem (Online)  B1 Revista Educação e Fronteiras online 

 
B1 Educação Matemática Pesquisa 

(Online) 
B1 Revista Brasileira de Ensino de 

Química 
 

B1 Experiências em Ensino de Ciências 

(UFRGS) 
B1 Revista Educação, Artes e Inclusão 

 
B1 Nuances (UNESP Presidente 

Prudente)  
B1 Revista Eletrônica de Educação (São 

Carlos) 
 

B1 Linhas (Florianópolis. Online) B1 Revista Ibero-Americana de Estudos 

em Educação 
 

B1 Movimento (UFRGS. Impresso)   
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS PARA 

OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO 

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.  

 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 
Maíra Souza Machado 

Orientador: Prof. Dr. Maxwell Siqueira 

Co-orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Santos Duarte 

 

 

TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS  

 

 
1. Favor descrever rapidamente as palavras que lhe ocorrem na mente após a 

citação do termo X. 

2. Escrever em ordem de prioridade as palavras. 

 

 

Inclusão 
1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 

 

Ensino de Ciências e Inclusão 
1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTÕES DA ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.  

 

 

 

Identificação: sexo, idade, formação, tempo de formado(a), tempo de atuação na educação, e 

na educação inclusiva, especialização, formação continuada. 

 

1. O que entende por educação inclusiva? Você acredita que o aluno com deficiência 

deve estar na sala regular? 

2. Você possui algum aluno com deficiência em suas turmas? Se sim, qual (is) a(as) 

deficiência(as)? 

3. Em turmas que possuem alunos com deficiência, como fica a dinâmica da sala? Você 

altera alguma coisa no seu planejamento? Como é feita essa alteração? 

4. Durante os anos de atuação, você modificou alguma coisa nas suas práticas educativas 

pedagógicas? Baseado em que você realizou essas mudanças?  

5. Você executa, ou já executou alguma atividade diferenciada, ou algum recurso para 

contemplar esses estudantes? Como eles reagiram à proposta? De onde vieram as 

ideias?  

a) Quais os fatores que te motivam para realização de adaptações em atividades 

propostas? 

b) O que te impossibilita de realizar adaptações nas atividades? 

6. O que você acha que poderia melhorar para uma maior efetivação da inclusão na sala 

de aula regular? 

7. Quais seriam os limites e desafios considerados por você, como principais, no 

processo de inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Ciências? 

8. Diante da realidade da escola pública, você destaca algum viés com possibilidades 

para que este Ensino de Ciências contemple este novo público? 
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DOS PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. 

 

Professor 01 

PR01 

 

 

Turno Pesquisador  Falas 

1.  Bom, vamos dar início a 

entrevista, dando 

continuidade aquele 

questionário evoc que você 

respondeu na sala. Não 

precisa se identificar, eu só 

queria que você me dissesse 

sua idade, o tempo de 

formada, e o tempo de 

atuação na educação. 

Eu tenho 37 anos. 

O magistério eu terminei há 20 anos, e comecei o curso de 

licenciatura em ciências biológicas aqui na UESB, mas por 

motivos pessoais precisei parar, e voltei agora a estudar no 

Parfor. E quanto, ao tempo de atuação, eu tenho 20 anos na 

educação. 

2.  Tem alguma especialização? Não. 

3.  E você dá aula de Ciências?  De ciências nos anos finais do ensino fundamental. 

4.  Bom, pra iniciar o que você 

entende por educação 

inclusiva? 

Educação inclusiva pra mim, é recebermos esses alunos com 

algumas dificuldades, né, com deficiência, de forma que ele se 

sinta....(pausa)... que ele sinta que a escola é atrativa pra ele, 

que atende as necessidades que ele possui. 

5.  E tu, acredita que este aluno 

com deficiência deve de 

fato, estar na sala regular? 

Sim. Mas, com algumas ressalvas, né. O primeiro de tudo 

seria preparar o profissional para recebê-lo. 

6.  Você tem algum aluno com 

deficiência nas suas turmas? 

Tenho, tenho alguns, eles começaram a ir pra sala de aula há 

uns 6 anos atrás, e ta chegando agora nos anos finais, quer 

dizer, ir pra sala de aula no ensino regular, porque antes eles 

eram atendidos, não era nem aula mesmo, eles eram atendidos 

numa escola especial, e há uns 6 anos atrás eles foram pra o 

ensino regular e estão chegando em nossa escola agora. O ano 

passado nós já tivemos alguns, ééé... e esse ano aumentou. 

7.  Qual é a deficiência, tu 

lembra?   

Várias, de toda...tudo, nós temos. Porque antes nós já 

tínhamos cadeirante... bam bam bam, mas assim, a gente 

sempre recebeu. Mas, cognitivos, mais agora. Então, Down, 

que é alteração no cromossomo 21, tudo, a gente tem. Porque 

eu também não sei denominar assim qual é a deficiência. 

8.  E, nessas turmas que tem 

alunos com deficiência, 

como fica a dinâmica da 

sala? Você altera alguma 

coisa no seu planejamento? 

Como é feita essa alteração? 

Ó, é muito difícil, trabalhar com dois ou três alunos, com... E, 

algumas deficiências são mais complicadas que outras, porque 

como tem todo nível, né. Nós temos alunos que lêem, 

consegue fazer algumas atividades por escrito, tem alunos que 

estão com caderno e conseguem, mas, nós também temos 

alunos que mesmo passando pelos anos iniciais no ensino 

fundamental, chegaram nos anos finais, sem saber fazer nada, 

nem o nome. O ano passado nos tínhamos um que só fazia X, 

fosse desenho, o que fosse, ele não fazia nada. Nem o nome 

consegue. E os que estão chegando agora, são mais nesse 

nível, que não escreve, não lê, e a gente tenta fazer algumas 
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atividades assim, com número, com desenhos. Ciências eu 

trabalho, trago mais desenhos referentes aquele conteúdo. 

Mas, mal pintam. Na hora que ta ali, conseguem repetir o que 

eu falo, mas depois... São alunos que também não foram 

estimulados, né. Na infância, na idade certa. Então, por falta 

desse estímulo agora não conseguem concentrar, aluno que 

vai no banheiro e vem com a calça na mão, pro professor 

subir. Não tem uma pessoa, o cuidador... além do professor 

não estar preparado pra parte pedagógica, não tem o cuidador. 

9.  Então, nesse sentido, você 

modificou alguma coisa nas 

suas práticas educativas 

pedagógicas? 

Sim, a gente tenta levar desenhos, imagens, pra que eles leiam 

as imagens, trabalho com imagens referentes aquele assunto. 

Mas, mesmo assim, tem alguns casos que não avança. 

10.  E baseado em que você 

realizou essas mudanças? 

Só na convivência na sala de aula com eles, e vendo que eles 

ficavam ali, porque mandam eles pra sala de aula, pra que eles 

fiquem ali, quietinhos, mas, não existe um trabalho pra haver 

realmente... pra que eles se relacionem. Quando a gente 

reclama. Que a gente reclama com a coordenadora, ela 

reclama na secretaria. Mas, dizem que eles precisam estarem 

ali, pra estarem se relacionando, né, com outras crianças. Mas, 

incomoda. Eu tento mudar, porque me incomoda ver crianças 

ali, mas, sem participar. Por conta disso que eu tento mudar. 

11.  Faltou completar aqui da 

pergunta anterior, qual o 

fator que te motivou para 

realização dessas adaptações 

nas atividades propostas? 

Então. Bom, eu não tenho conhecimento, é difícil. Eu não sei 

como trabalhar com eles, mas eu tento trazer alguma coisa, 

pra que eles também estejam trabalhando em sala de aula, né, 

pra que os outros colegas também ajudem, pra que realmente 

aconteça alguma relação.   

12.  E como você já disse, o que 

que impossibilita de fazer 

essas adaptações, né, aí 

como você disse 

anteriormente, essa falta de 

preparo, que o professor não 

tem, essas instituições como 

a secretaria de educação não 

dá suporte... 

Nas salas que nós temos esses alunos com essas deficiências, 

tem o mesmo número de alunos das salas que não tem. Então 

o professor prepara uma atividade pra 30 alunos, 32, aí tem 

que preparar mais 3 pra alunos que estão lá, diferentes. É mais 

tempo, e eu não tenho como deixar alunos sem atendimento, 

que eu posso fazer o atendimento dos 32 lá na frente, e pra 

atender só 3, ou 2, ou 1. Não posso parar. E são atividades que 

demandam tempo, você tem que sentar com eles, coisa assim 

de 30 minutos, ele só faz enquanto você ta ali, você saiu de 

perto dele, pra frente da sala, ele para o trabalho. 

13.  O que você acha que 

poderia melhorar para uma 

maior efetivação da inclusão 

na sala de aula regular? 

Primeiro passo, seria preparar o professor, tivessem, né, 

cursos de capacitação pra esse professor, e depois que precisa 

de uma pessoa na sala, pra tá trabalhando junto com professor. 

14.  Bom, em relação a essa 

pessoa tem o cuidador, na 

teoria, nas leis exigem que 

todas as salas de aula 

tenham, mas na prática... 

Na minha escola mesmo não tem nenhum cuidador. Além do 

cuidador precisaria de um acompanhamento pedagógico, 

enquanto o professor tala na frente explicando, essa pessoa 

acompanhando. 

15.  A próxima, você acabou 

respondendo, quais seriam 

os limites e desafios 

considerados por você, 

A questão é que eu não tenho como atender, dar tempo, o 

tempo na sala de aula nos anos finais, é muito curto, é muito 

pouco, quando você entra, que começa a colocar os meninos 

sentados, que acalma aquela bagunça toda, que começa a 
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como principais, no 

processo de inclusão de 

alunos com deficiência nas 

aulas de Ciências? 

explicar o que vai ser feito, e Ciências são só três aulas por 

semana, e não tem aula conjugada. É uma aula por dia, e então 

não tem tempo de sentar com o aluno que tem deficiência. 

16.  Diante da realidade da 

escola pública, você destaca 

algum viés com 

possibilidades para que este 

Ensino de Ciências 

contemple este novo 

público? 

Eu acho que sim, agora vai precisar de capacitação e de ajuda. 

Porque os professores não tem como trabalhar nos anos finais 

sozinho. Tem muita coisa que pode ser feita, né, dar as 

estratégias alternativas de ensino, tem muita coisa que pode 

ser adaptada pra eles, agora porque é um trabalho maior, o 

trabalho pro professor é muito maior, além de planejar, não 

tem como trabalhar com dois públicos diferentes numa mesma 

sala, porque quando vinha, um professor de 40h, tinha oito 

turmas, ele tinha um ou dois, e hoje o professor, tem 12, 15, 

então são muitos. E são especificidades diferentes né... 

Eu não tenho nem como falar de cada um, dos casos que eu 

tenho, porque eles estão lá comigo, o tempo todo, mas, eu não 

conheço.. 
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Professor 02 

PR02 

 

 

Turno Pesquisador Falas 

1.  Bom, dando início a nossa 

entrevista, e continuidade a 

pesquisa, não precisa se 

identificar, eu vou querer 

saber sua idade, o tempo de 

formada e o tempo de 

atuação que você tem na 

educação. 

Tenho 39 anos, com 18 anos de atuação.  

2.  Você tem alguma 

experiência na educação 

inclusiva? 

Não... Não uma experiência, eu tive um aluno com 

deficiência, mas assim.., a escola não tem um apoio pra 

trabalhar com isso, e eu não consegui detectar que tipo de 

deficiência seria. Mas, tive cuidado em lhe dar com a situação. 

3.  Você tem alguma 

especialização? 

Não 

4.  Então, eu queria saber o que 

tu entende por Educação 

Inclusiva? 

Educação inclusiva pra mim, é olhar o outro sem preconceito, 

né? Vê aquele aluno como diferente, mas sem preconceito 

sem tachar de....que ele não pode, que ele não tem capacidade. 

Ele tem limitações. 

5.  Você acredita que este aluno 

ele deve estar na sala 

regular? 

Sim. Com certeza. Que é o que vai motivá-lo ainda mais. Se 

não, se nós tirássemos tornaríamos mais excluídos ainda. 

6.  Você tem algum aluno com 

deficiência nas suas turmas? 

Esse último ano eu não tive, mas, tive alunos com problemas 

de aprendizagem, também, que de certa forma é uma 

deficiência também, né, mas, como já te falei a escola não tem 

um profissional para acompanhar... psicopedagogo. Nesses 

casos, nós professores é que somos psicólogos, 

psicopedagogos, fazemos o papel, né? 

7.  E nessas turmas que tem 

alunos com deficiência, 

como é que ficou a 

dinâmica da sala? Você 

alterou alguma coisa no seu 

planejamento? 

 Fica difícil a dinâmica, né? De qualquer forma, fica. Porque 

não temos apoio pra dar suporte a esse aluno. De qualquer 

forma tem que esperar ter um tempinho pra gente sentar com 

esse ele, porque é um processo mais lento. Mas, eu consegui 

fazer isso, e tive todo esse olhar cuidadoso, de não deixar 

perceber que ele estava sendo esquecido, muitas vezes eu 

pedia um tempinho aos outros pra dar atenção assim...no 

início, e deixava pra terminar lá no final, mas pra ele não 

perceber que estava ficaria pra o final. 

8.  E durante seus anos de 

atuação, você modificou 

alguma coisa nas suas 

práticas pedagógicas da sala 

de aula?  

Sim. Tive que modificar muitas vezes as atividades. As vezes, 

pra o restante da turma, eu deixava todas as questões, uma 

atividade mais carregada, e pra esses alunos, eu tirava aquelas 

questões que eu percebia que ele não ia conseguir, ou teria 

muita dificuldade pra fazer.  

9.  E como que você teve essas 

ideias dessas alterações, 

você fez baseada em alguma 

coisa.... ? 

Foi na minha própria experiência. 

Porque eu vi, o desempenho dele. O que ele conseguia fazer, o 

que não. Isso aos poucos o professor vai percebendo.  
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10.  Você disse que já fez 

atividades diferenciadas, 

então, como que eles 

reagiram a essa proposta? 

Fez. Dentro do tempo deles, requer muito tempo, muita 

paciência, jeito, né? Não sei se porque eu não tenho essa 

bagagem. Então eu nunca fiz nenhum curso específico nessa 

área, mais, foi mesmo pela experiência, pela observação, o 

que é que ele tem mais dificuldade. É compreensão? No caso 

desse aluno, era compreensão. Ele tinha dificuldade de 

compreensão mesmo. 

11.  O que você acha que 

poderia melhorar para uma 

maior efetivação dessa 

inclusão na sala de aula 

regular?  

Teria que ter um profissional que desse suporte ao professor, e 

ao aluno. Porque o aluno, ele faz... mas, é muito corrido, pra 

ele dar atenção. Um planejamento mais cuidadoso, mais lento. 

No tempo deles. Então precisava de um profissional que desse 

esse suporte. 

12.  Quais seriam os limites e 

desafios considerados por 

você como principais, nas 

aulas de ciências? 

Acredito que limite é a gente é quem cria. Nós Precisamos é 

quebrar as barreiras pra conseguir nosso objetivo. Porque o 

aluno deficiente, tem limites, mas no tempo dele, ele vai fazer. 

Talvez o que nós não podemos é esperar do jeito que eu 

imagino, do jeito que eu quero, é no tempo dele, do jeito dele. 

13.  Diante da realidade da 

escola pública, você destaca 

algum viés com 

possibilidades para que este 

Ensino de Ciências 

contemple este novo 

público? 

Acho que ainda dá passos muito lentos, em relação a isso. Que 

já deveria ter um suporte, não só para as aulas de Ciências, 

como todas as outras. Vejo que a Educação ainda dá passos 

muitos lentos, não só em relação a isso, mas a muitas coisas. 

Pelo menos, na escola que eu trabalho, agora, é que deu um 

passo. Colocou um cuidador. Mas, um cuidador que não tem 

um curso especifico, é mais um trabalho de babá. Foi um 

passo positivo, foi. Porque pelo menos o cuidado, o professor 

pode dar passos a pessoa, pra que ele faça. Mas de qualquer 

forma, ainda dá trabalho pro professor. 

Mas, pelo menos o pontapé inicial foi dado. Hoje já tem esse 

olhar cuidadoso, de que não se pode excluir, e que precisamos 

trazer esse aluno pra próximo da gente. 
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Professor 03 

PR03 

 

 

Turno Pesquisador Falas Professor Entrevistado 

1.  Bom, continuidade a 

pesquisa, não precisa se 

identificar, a princípio eu 

queria que você falasse sua 

idade, o tempo de formada e 

o tempo de atuação que 

você tem na educação. 

Eu tenho 56 anos. Tenho 17 anos de atuação na Educação, sou 

pedagoga e formada em Ciências Biológicas. 

2.  Você tem alguma 

especialização? 

Tenho.  

Metodologia do Ensino Superior, Gestão e Planejamento 

Escolar e tenho Antropologia cultural, com ênfase em cultura 

afro. 

 

3.  Na área de educação 

inclusiva, não? 

Não. Não. 

4.  Bom, o que que você 

entende por Educação 

Inclusiva? 

Aquela que acolhe o aluno, não só com alguma deficiência, 

mas que acolhe os alunos em primeiro lugar com 

amorosidade. Que acolhe esse aluno como ele é. Com suas 

limitações e com suas possibilidades, né? Eu penso educação 

inclusiva aí. Não apenas pra aquele aluno que tem uma 

deficiência física, ou cognitiva. Mas, uma educação como um 

todo, de uma forma mais ampla. 

 

5.  Você acredita então, que 

este aluno com deficiência 

deve estar na escola regular? 

Sim. Sim. Agora tem... tem... deficiências mais severas, como 

DM (não sei se utiliza mais essa terminologia), severa, muito 

severa, eu acho que, eu não sei como que ta se dando esse 

processo de inclusão, eu teria dificuldades. Mesmo com o 

cuidador. 

 

6.  Você tem possui algum 

aluno com deficiência nas 

suas turmas? 

Hoje não. Mas, eu já tive. Tive um com deficiência auditiva, e 

tive outro com deficiência visual.  

 

7.  E como é que ficava a 

dinâmica da sala?  

Ó. Eu me lembro, isso foi logo quando eu cheguei no 

município. Éééé... 2001. E aí, eu via uma pessoa o tempo todo 

de olho fechado. E aquilo, e eu não conhecia a comunidade, 

enfim.  

Eu disse: ô amor, porque que tu dorme tanto na sala?  

Ela disse: porque eu sou cega. 

Eu quase morro. Eu quase morro!! 

E aí, chamei a diretora pra uma conversa, como é que ela 

colocava um aluno com deficiência visual na sala de aula, e 

não chamava os professores para conversar. Cadê a 

coordenação da escola? Onde é que fica? Não tínhamos 

coordenador. 

Aí depois, que eu comecei a ver uma aluna que antes era 

invisível pra mim, eu acho que é esse o termo. Aí eu fui 
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começando a perceber que tinha alguém lá na escola que 

ficava digitando. E eu nem sabia em que, que maquina 

estranha era aquela, enfim. E aí, eu via com o reglete, e aí que 

eu comecei a me interessar e me perguntar, por mim mesma, 

de que forma eu fazia.  

E então quando eu dava aula de ciências, eu virava pra ela e 

dizia: ó, você não tá vendo, mas assim, assim e assim... 

Eu começava a descrever. Mas, eu percebi também que a filha 

dela era a ledora. Então ela ia com a filha, e a filha fazia a 

leitura visual pra ela e repassava. 

Mas, eu tinha a preocupação de falar pausadamente, e sempre 

me reportando aquilo que eu tava apresentando, como eu dava 

aula, sempre dei aula usando novas tecnologias, eu tinha um 

notebook recém saído, aquele tabletão, e eu levava, como 

eram poucos alunos então dava pra eu dar minha aula no 

computador.  

E aí, eu fazia a descrição visual pra ela e a filha também fazia. 

 E quando... eu comecei dar aula para um aluno com 

deficiência auditiva, eu trabalhava com história. E aí, eu 

comecei a fazer as minhas aulas, como ele tinha também baixa 

visão, era DA, mas tinha também baixa visão, comecei a 

montar meus slides, eu comprei um data show, pra levar pra 

sala, e eu carregava minha bagagem. Minha malinha da 

professora maluquinha! Rs...  

E aí eu comecei a dar aula voltada pra ele, com os sinais 

básicos, né, entendeu? Na Libras.. E aí ta tudo bem? Ta tudo 

ok?  

Eu conseguia me comunicar com ele, mesmo não tendo a 

compreensão da educação inclusiva de que eu tenho hoje. Até 

pelas disciplinas que eu fiz, enfim. Eu talvez hoje, me 

posicionasse de outra forma, eu talvez ia correr pra ta 

aprendendo a Libras, tenho uma noção, mas, não posso dizer 

que sou uma pessoa que domina. 

E eu acho... Eu acho não, eu acredito, que quando você inclui, 

você ganha muito. Pelo fato de você buscar novos recursos 

pra trabalhar com o menino com deficiência, que 

significativamente vai fazer com que o aluno que tenha baixo 

entendimento, compreenda com mais facilidade. Porque você 

vai ter uma metodologia diferenciada. Você vai falar 

pausadamente, a sua dedicação e o seu comprometimento é 

dobrado.  

E com certeza, vai ajudar outros alunos que tem deficiências 

mas, que não são deficiências visíveis ou entre aspas 

“rotuláveis”   

  

8.  Então assim, essas 

adaptações dessas atividades 

diferenciadas que você fez, 

elas tiveram algum 

incentivo, algum curso que 

Partiram de mim mesma, de buscar em internet, de conversar 

com Yara que eu tenho como referência aqui de Educação 

Especial, com Sara que era minha colega, com a própria 

Vânia Duarte, que são pessoas ligadas a área especial. E... 

assim, foi algo meu.  
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você fez, partiram de onde 

essas ideias e essas 

iniciativas?  

Até por que naquela época, eram muito incipientes os cursos. 

Então a política de Educação inclusiva ela vem se firmar 

depois de 2005 de 2006, ela só vem se efetivar depois dessa 

data. Antes, as iniciativas, eram as iniciativas, éééé...  

Deixa eu dizer aqui...  

No caso dessa menina, quando eu pedi a diretora, por que que 

não me avisou, pra eu poder fazer... “Não, menina, não se 

preocupe não. Ela só tá vindo pra assistir, é uma caridade que 

a gente tá fazendo. Então, nessa época era tido como.... 

Tava deixando, mas, não como uma garantia de direito. A 

inclusão ela vinha entre aspas, “como um favor”. E talvez pior 

do que favor, é como um clientelismo. Entendeu? 

Aí depois, quando a política, ela entra, foi justamente o tempo 

eu não tinha mais alunos especiais. E as vezes, eu pensava que 

eu queria ter, pra ver como que eu fazia. Mas, de qualquer 

jeito, mesmo que não seja diagnosticada, dentro da sala de 

aula, nós temos sempre alunos com dificuldades de 

aprendizagem. Ou com dificuldade de aprendizagem, ou com 

dificuldade no processo de ensinagem.  

 

 

9.  É um público bem diverso, 

né. Bem heterogêneo. 

Isso. Isso. Isso. 

10.  Então, o que que você acha 

que poderia ser feito 

melhorar essa efetivação 

dessa inclusão na sala de 

aula regular? 

Eu acho que a formação do professor. A formação do 

professor ela ainda é a saída. Porque políticas púbicas para a 

inclusão, tem! Existem. O governo tem investido 

maciçamente. Ééé.... 

Os recursos pras salas de AEE, vem. Agora, cabe ao 

município fazer, dar a sua contrapartida. Executar. 

Então, assim, eu acompanho, porque eu preciso fiscalizar as 

escolas, então eu vejo o trabalho fantástico daqui das 

professoras das salas de AEE, e muitas vezes os recursos são 

delas, porque o município não investe. Vem, o governo 

federal faz a parte dele, e quando chega aqui, o município não 

faz dá a contrapartida. Aí eles dizem que existe um 

empobrecimento do município, que existe a precarização do 

município. Eu até compreendo. Entretanto, quando você 

assina um termo do governo federal, quando você faz a 

pactuação com os entes federais, você tem que assumir o seu 

papel. 

E aqui também, já vi discurso de gestor da educação de que 

não quer sala de AEE porque dá despesa. 

E como já vi também, sala de AEE servir como um espaço 

privilegiado para ter os apadrinhados do diretor. E as vezes, 

uma pessoa que nem tem formação na área, ta lá trabalhando. 

E assim, é um desafio para os órgãos de fiscalização tá vendo 

isso, e desfazendo esses equívocos.  

 

11.  É complicado, né? 

 

Mas, acontece. 
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12.  Bom, então diante dessa 

realidade da escola pública, 

você destaca algum viés 

com possibilidades para que 

este Ensino de Ciências 

contemple agora, este novo 

público? Que está presente 

na sala de aula. 

 

 Sim. Sim.  

Tem várias estratégias que o professor pode estar lançando 

mão, que depende dele. Apenas dele. De revisitar as suas 

metodologias, as suas estratégias, em sala de aula. Pra fazer a 

diferença com o aluno, na sala de aula. É um querer. Agora, 

pra que eu queira, pra que eu faça, eu preciso me 

instrumentalizar.  

E essa instrumentalização eu não vejo, não conheço outra 

forma que não seja através do estudo. Através da formação, 

que é inicial ou continuada. No caso específico da educação 

especial eu penso que o viés é a formação continuada sempre, 

porque as mudanças e as transformações no mundo da 

educação especial é grande, os avanços estão acontecendo, 

né? Éé... outras categorias, estão surgindo. O que está se 

discutindo hoje no campo do aspecto autista, é uma coisa 

muito bacana. São novas descobertas, são novas 

possibilidades pra esses alunos que antes eram invisíveis. Que 

eram marginalizados. Com certeza, a tendência é..é..é.. é tá 

aparecendo novas deficiências que precisem do atendimento 

especializado com um olhar diferenciado do professor. Que 

além da competência técnica tem que ter a competência 

emocional e afetiva pra poder ta acolhendo esse aluno com 

amorosidade. 

 

13.  E só pra estar finalizando, 

você já até destacou alguns 

dos limites e desafios que 

são encontrados nesse 

processo da inclusão. Eu só 

queria que você ressaltasse 

quais são esses principais 

limites e desafios que você 

considera como peça chave 

nesse processo? 

A escola como um todo. Aí a gente vai ver a questão da 

gestão escolar, é um elemento importantíssimo, ele pode ser 

um aliado, ou ele pode ser um desafio. A coordenação 

pedagógica, ele pode ser um aliado, ou ele pode ser um grande 

entrave.  E novamente, vai aparecer aqui a formação do 

professor. Você não faz só aquilo que só sabe fazer. E a gente 

precisa... tem, um grande dilema aí, que é... Em alguns planos 

de carreira, que diz assim ó: quando você tem três alunos ou 

mais com deficiência, você tem um percentual. E... pra 

beneficiar, ou em beneficio de alguém, que eu te digo que a 

gestão da escola é importante. Pra beneficiar alguns, se 

colocam três deficientes em uma sala só.  

E o professor? Nada faz. Nem os alunos aprendem. Nem os 

que se dizem normais, nem os que estão ali de fato, com as 

suas limitações. E isso pra mim, também é um ponto 

dificultador das políticas públicas de inclusão.  

Pode talvez nem aparecer nas suas categorias, mas eu vou 

dizer com um olhar de órgão fiscalizador... é um grande 

dificultor pra efetivação dessas políticas de inclusão, a 

superpopulação de alunos com deficiência dentro de uma 

mesma sala. 

  

14.  Eu estagiei em uma sala 

numa escola uma vez, e 

tinha/teve esse problema. 

Foi logo quando surgiu a lei, 

Outra coisa, você falou, eu agora me lembrei.  

A compreensão que o professor tem acerca da avaliação desse 

aluno com deficiência. É outro nó, no processo de inclusão.  

Eu acredito, enquanto pedagoga, enquanto professora, que o 
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que os professores que 

tivessem três alunos em uma 

sala, iam receber um 

percentual a mais, foi um 

alvoroço, todo mundo 

queria laudo desses alunos 

que tinha deficiência, 

correram atrás até das 

famílias pra providenciar o 

laudo. E o que é que se fez? 

O ano passou, o outro ano 

seguinte, o próximo, e 

quando chega no final do 

ano: ah, o aluno tem que ser 

reprovado porque o aluno 

não aprende, o aluno não 

devia tá aqui. E cadê o 

dinheiro que foi investido?  

 

 

aluno precisa ser avaliado por ele mesmo. Os avanços são a 

partir deles. Eu não posso pegar um aluno que tem facilidades, 

que tem acesso as informações, que tem facilidade na 

mobilização, que tem uma família que dá suporte, que ele 

possa ser avaliado da mesma forma com um aluno que tenha 

uma deficiência auditiva, que tem uma deficiência visual, que 

tem uma paralisia cerebral, que tenha um..um.. TDAH, que 

ele vai ser avaliado da mesma forma, que o outro menino que 

não tem problema nenhum. Não se pode estabelecer 

parâmetros. A não ser, do aluno com ele próprio. 

Eu não posso ser avaliada por aquilo que você é. 

Um aluno que vive a cotidianeidade dele na igreja, na qual ele 

tem facilidade, mãe fala em público na igreja, pai é pastor, 

que tem uma oralidade fantástica, né? Eu não posso querer 

que este aluno, tenha a mesma desenvoltura oral na sala de 

aula, que um aluno que pai é tímido, mãe é tímida que, apanha 

em casa, que sofre violência física, psíquica, sexual. Não vai 

querer que esse aluno se expresse oralmente da mesma forma 

que, tem.. que foi treinado cotidianamente pra ter desenvoltura 

oral.  

A gente precisa ter esse olhar mais crítico.  

E... planejamento. 

Eu não posso planejar pra meu aluno com deficiência, da 

mesma forma que eu planejo para os outros.  

Eu tenho que ter atividades diferenciadas. Então, eu preciso 

ter essa habilidade. Se eu não tiver, eu tô fazendo da sala de 

aula um depósito de crianças com necessidades especiais. Que 

nem ela vai aprender, nem os outros. 
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Professor Regular 04 

PR04 

 

 

Turno Pesquisador Falas Professor Entrevistado 

1.  Bom, dando continuidade a 

pesquisa, não precisa se 

identificar, a princípio eu 

queria que você falasse sua 

idade, o tempo de formada, 

quanto tempo de atuação 

que você tem na educação e 

se tem alguma 

especialização. 

Tenho 49 anos, tenho formação em biologia, licenciada em 

Ciências com habilitação em Biologia, trabalho na educação 

há mais de 20 anos e tenho especialização no Ensino de 

Biologia, Educação ambiental e Educação inclusiva.  

2.  Inicialmente eu queria que 

você falasse um pouco sobre 

o que você entende por 

educação inclusiva e se você 

acredita que esses alunos 

devem estar matriculados na 

sala de aula regular. 

A educação inclusiva eu acho que... primeiro ponto, ele 

perpassa pela questão de aceitação do outro. Porque a questão 

primeira vem do próprio preconceito. E isso amedronta os 

pais, e os pais pra não ver seus filhos sofrerem o preconceito, 

as vezes não reconhecem a deficiência do próprio filho, e aí 

toda uma dificuldade... de aceitação primeiro da família, e 

depois da própria sociedade, no caso específico aí a escola.  

Então, a educação inclusiva, eu acho que em primeiro lugar é 

o respeito a diferença do outro, né... O diferente de nós, não 

que ele seja uma pessoa assim... porque quando fala que é 

diferente parece um que não é nem humano... mas na verdade 

o diferente ele foge do que é comum, mas, não deixa de ser 

uma pessoa comum com sentimentos, igual a nós.  

3.  Assim como nós também 

temos nossas diferenças... 

Isso...então assim, primeiro a questão do respeito, da aceitação 

do outro. E quanto a inclusão deles em sala regular, eu acho 

que também é importante, é. Mas desde quando essa escola 

esteja preparada. Tanto os profissionais de educação que vão 

lidar direta ou indiretamente. Isso perpassa pelo porteiro da 

escola, pelo pessoal de apoio, cantina etc. Toda parte 

pedagógica, administrativa, tem que estar preparada. E 

também, os próprios coleguinhas.  

Porque a escola é um agrupamento de famílias, com culturas 

diferentes, educação familiar diferenciada. Então a própria 

aceitação dos familiares em ter um aluno especial na sala de 

aula... então, se a escola não tiver preparada pra tudo isso, eu 

não sou a favor. 

Fora isso, eu acho isso muitas vezes até desumano, porque há 

uma rejeição, há uma exclusão e não inclusão. Eu tiro por 

mim, que sou profissional de educação e já tive alunos com 

algumas deficiências, com algumas limitações e muitas vezes, 

eu me sentia culpada, engessada em não poder ajuda-los, e eu 

sentia que eles estavam mais exclusos do que inclusos... 

4.  Qual a deficiência deles ? Durante esse tempo todo de carreira, eu já tive alunos com 

deficiência mental, deficiência visual e auditiva. 

5.  E nessas turmas que tinham 

alunos com deficiência 

A deficiência mental, eu achei assim... o mais conturbado. 

Porque eles são inquietos, são agitados, e eles acabam 
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como é que ficava a 

dinâmica da sala? Você 

alterava alguma coisa no seu 

planejamento, como é que 

ficava a dinâmica da sala? 

incendiando (como se diz), a turma. Então por mais que a 

gente conversasse com a turma, pra ter paciência pra acolher... 

então era um transtorno de estar controlando... é tanto que 

esse, ele mesmo pediu a mãe pra tirar ele da escola. 

O deficiente visual, como aqui em Jequié felizmente nós 

temos a AJECE, que nos dá o apoio, eu nunca tive dificuldade 

com os cegos, sempre as aulas eram gravadas e depois levadas 

para a AJECE e lá eram traduzidas para o braile, as avaliações 

eu passava também com antecedência para um professor da 

AJECE que passava para o braile... e eles sempre faziam 

juntos com os demais. E as outras atividades de pesquisa, e 

tudo, eles faziam tudo no concreto na AJECE, com o apoio da 

AJECE... 

6.  Então tinha essa parceria, 

que facilita bastante o 

trabalho, né? 

Éé, tinha essa parceria... e como eu falei anteriormente, eles 

também, além dessa parceria da AJECE eles eram um 

incentivo para os demais colegas, que muitas vezes queriam 

desistir e se sentia motivados em ver os deficientes com tanto 

empenho... então serviam de exemplo e estímulo para os 

demais. 

Os deficientes auditivos, é que eu achei um pouco 

complicado... porque no começo, que comecei a ter esse tipo 

de aluno, nós não tínhamos os interpretes. Então, eu não 

entendia o que eles falavam, o que gesticulavam, na verdade. 

E eles não me compreendiam. Então foi uma fase mais difícil.  

Mas, a partir do momento que a escola passou a ter a sala de 

apoio, que eu trabalho no CEEP- Regis Pacheco que tem a 

sala de apoio, e passou a ter os interpretes, aí sim melhorou 

bastante. 

Porque as profissionais de educação da área, minhas colegas, 

elas tem um trabalho de dedicação exclusiva com eles, 

individualizados e desenvolvem um trabalho de excelência. E 

aí, tem nos ajudado muito em sala de aula. Então melhorou 

muito essa questão. Eu não falo Libras, o que eu acho um 

pecado. Porque eu acho que deve fazer parte do currículo de 

qualquer professor, profissional da educação. Mas, 

infelizmente nós não temos. E como na minha escola, tem 

essa sala de apoio, tem melhorado bastante essa relação. 

Essa sala de apoio atende não somente alunos do CEEp, mas é 

aberta a toda a comunidade, atende alunos de diversos lugares. 

7.  Então assim, diante desses 

anos na sala de aula, você 

modificou alguma coisa nas 

suas práticas pedagógicas? 

E baseado em que que você  

realizou essas mudanças? 

Assim... porque hoje a mídia ta muito ligada né?  

Então a gente tem que usar como ferramenta, como 

instrumentos de trabalho. Então por exemplo: eu falo pelos 

últimos alunos que eu tive, que foram os surdos. Então como  

a escola tem essa sala de apoio, quando eu passava um 

trabalho de apresentação, por exemplo um seminário, então os 

surdos ficavam num grupo, onde eles juntamente com a 

professora da sala de apoio elaborava os slides. E os colegas 

ouvintes é que davam as aulas. Então havia uma parceria entre 

os ouvintes e os surdos e com a sala de apoio. Então havia 

uma divisão de tarefas, o que é comum... e assim eles 
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conseguiam se incluir. 

Quando era de pesquisa eu sempre mandava com 

antecedência para sala de apoio e junto com a professora de 

Libras, eles sempre realizavam as atividades. As provas eu 

também sempre mando e eles fazem com a professora de 

apoio. 

8.  Então você mostrou que... 

acabou falando que executa 

algumas atividades 

diferenciadas na sala, e 

como é que esses alunos 

reagiram a essa proposta 

dessas atividades 

diferenciadas? Porque 

muitas das vezes o professor 

não valoriza aquele aluno 

deficiente que está ali na 

sala regular...  

Eu já tive alunos que hoje já até concluíram a faculdade. No 

caso dos cegos, eles já até me convidaram para participar da 

formatura, daí eles foram aplaudidos 5 minutos em pé. Foi 

Carlos12, se não me engano ele foi um dos primeiros, se não 

foi o primeiro. 

Muitos deles hoje, não só os que conseguiram chegar na 

universidade mas, os do ensino médio também, eles são 

multiplicadores. Eu vejo a satisfação que eles tem com a 

gente,  por termos abraçado a causa, tem sensibilidade... 

porque infelizmente a gente vê profissionais da educação que 

tem resistência  como a gente já teve atrito lá de colegas por 

não aceitar, mas não é a questão do não aceitar por causa do 

preconceito, é não aceitar por não saber lidar com a situação, 

porque é mais fácil negar do que buscar outras alternativas. 

 

9.  E o que você acha que podia 

melhorar pra que essa 

Educação inclusiva na 

escola regular ela tivesse um 

resultado melhor? 

Eu acho que nós precisamos rever a nossa grade curricular, 

que é muito engessada... Como é que um país que trabalha 

inclusão e não abre pra discutir sobre isso... as coisas vem de 

cima para baixo! Tem que começar pelos profissionais da 

educação, nós profissionais da educação é que temos que ser 

formados para isso... Para aceitar, para trabalhar, para 

dinamizar o trabalho mais de forma efetiva e de forma 

concreta.  

Nem as leis nos garantem isso. Por exemplo: o braile, a gente 

não tem a Libras, ta entendendo? A gente não tem o ábaco que 

trabalha com matemática... então assim, como é que a gente 

não tem esse preparo e vai pra sala de aula trabalhar com 

inclusão? Então eu acho que primeiro tem que mudar a grade 

curricular dos novos profissionais de educação pra que eles 

saiam universidades já mais preparados e encontrar esse 

público e fazer um trabalho digno de merecimento, né? Que 

esses diferentes, entre aspas, merecem. É até uma questão de 

RESPEITO.  É igual trabalhar com a EJA. Hoje parece que já 

incluíram a disciplina EJA nos currículos, mas na minha 

época, que eu fiz, não tinha. Então, e saí da UESB, uma 

universidade pública e fui trabalhar com o público da EJA, de 

paraquedas. Caí de paraquedas e não entendia nada de 

Educação de Jovens e Adultos. Então a mesma coisa, eu creio, 

é com a educação inclusiva. Se você não tem um preparo, 

você vai trabalhar como? Não tem uma reciprocidade, você 

não vê seu trabalho fluir porque você não tem preparo. Então, 

eu me sinto corresponsável por essa exclusão. E ao mesmo 

                                                 
12 Nome fictício  
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tempo eu também me sinto excluída da vida deles, ta me 

entendendo? 

 

  

10.  Em não poder colaborar de 

alguma forma, contribuir, 

né... 

Eu me sinto limitada demais. 

 

11.  Agora, a disciplina de 

Libras foi instituída nos 

cursos de formação de 

professores. E hoje é 

considerada um avanço para 

o grupo de deficientes 

auditivos. 

Mas é uma coisa pra longo prazo...  

12.  Isso, mas inicialmente todo 

mundo questionou, teve 

resistência, inclusive dos 

colegas formadores, dos 

próprios professores das 

Universidades, 

questionando que iam 

perder um semestre inteiro 

com uma disciplina dessas... 

vemos que até os próprios 

professores formadores tem 

essa resistência, esse pré 

conceito, com o diferente. 

É igual acontece nas instituições públicas, religiosas, onde 

tem aglomerações de pessoas, que deve ter um interprete. 

Porque sempre vai ter um ou outro surdo ali. 

Porque assim, quando tem o surdo e ele tem um interprete, ele 

interage na aula.  Porque o interprete faz a interlocução e eles 

questionam, perguntam... assim como os cegos, por eles 

escutarem, eles tem uma participação maior. São pessoas que 

tem uma vida normal. Agora não é por que eles tem esses 

limites que a gente vai excluir, muito pelo contrário, acho que 

a gente tem que valorizar, pois cada um tem seus dons, né? 

tem sua colaboração na sociedade, a gente ta aqui pra isso. 

Cada um dentro das suas habilidades contribuir para o bem 

comum.  

13.  Bom.. então eu acho que 

você já acabou comentando 

sobre esses limites e 

desafios deste processo... 

que seria esse processo de 

formação....  

Ééé... tudo começa por isso aí.  

Outro dia eu tava conversando com uma professora da 

Universidade, que na nossa época, e não faz muito tempo... 

que eu ainda tô na educação. E não faz muito tempo assim, e a 

Universidade não tinha essa questão de... é... de extensão, de 

pesquisa. Não tinha. Nós não fazíamos viagem pra apresentar 

trabalho. Gente uma universidade dentro de uma cidade, ela 

tem um compromisso direto com a sociedade. Ela tem que dar 

uma resposta pra sociedade, onde ela está inclusa, e no 

entanto, a universidade está ali, incluída na sociedade, mas 

não devolve pra sociedade aquilo que é de direito. Porque 

assim, muitos alunos vem de fora, não conhecem nada da 

estrutura da cidade, só chega, estuda e vai embora. E não se 

compromete com o entorno. Não tem o compromisso de 

devolver para a sociedade aquilo que ela está produzindo. 

Porque é um setor público. 

Então, eu acho que fica uma coisa muito limitada, entre quatro 

paredes, eu acho que precisa abrir, porque a população mais 

carente, a massa, como se diz, não sabe nem o que é 

faculdade. 

Não sabem a importância dela pra sociedade e pra sua própria 

vida. Porque eles nem almejam entrar na Universidade, não 

tem nem esse sonho. Então, é porque falta também da 
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universidade estudar nesse público.  

Então essa questão da inclusão é semelhante, porque a partir 

do momento que a gente traz isso aí, numa pauta de discussão, 

pra mudar o currículo escolar, pra mudar a mentalidade do 

setor educacional, eu acho que já é um grande passo pra que a 

sociedade absorva e aproveite. 

  

 

 

  

14.  Então diante dessa realidade 

das escolas públicas, você 

destaca algum viés com 

alguma possibilidade pra 

que esse ensino de ciências 

contemple esse novo 

público na escola regular. 

 

Assim, eu mesma na minha família, eu tenho exemplo de um 

primo, ele é deficiente, Chico13, ele não tem deficiência 

mental, a deficiência dele é motora, ele é muito inteligente, 

muito aplicado... só que ele não se comunica verbalmente. Ele 

tem limitação na voz, e na motricidade. Então tudo dele é 

muito adaptado, e quando ele chegou na Universidade, ele 

mudou de cabeça para baixo a Universidade. Teve que ter 

processos e tudo, porque não queriam aceitar etc... ele tem 

muitas limitações é bem verdade mas, ele está se saindo muito 

bem. Os coleguinhas é uma loucura com Chiquinho, ave 

Maria... Porque ele é muito educado, muito sensível, ele é um 

Lord. 

15.  Você citou esse exemplo de 

Chico, e então o que 

sabemos é que lá na própria 

Universidade a gente vê a 

resistência dos professores, 

são professores que deviam 

estar provocando essas 

discussões de valorização 

das diferenças, da 

diversidade. Mas, fazem o 

contrário... 

E quando falam, tem um discurso hipócrita. Porque na hora da 

prática, que veem a limitação aí recuam. Ta entendendo? 

Então é uma minoria que tem aceitação... Então assim, eu 

acho que a Universidade tem que caminhar pra isso aí, porque 

o diferente, por ele ser diferente, ele é diferente mas, é um de 

nós. É um ser humano que tem suas contribuições para a 

sociedade.  

Então hoje, com essa questão de ter as cotas, muitos deles 

estão inclusos na sociedade em trabalhos que outras pessoas 

podem assumir e eles também. Os síndrome de Down, que já 

estão na sociedade trabalhando, os deficientes físicos, visuais 

e etc... né? 

Então é tudo muito engatinhando, está tudo muito lento mas, 

eu acho que é por aí, eu acho que a gente precisa trabalhar 

com nossas crianças a sensibilização de aceitação do 

preconceito, pra que no futuro as próximas gerações possam 

digerir isso aí, com mais sensibilidade, com mais aceitação, 

sem o preconceito, inclusive o racial, dentre outros. 

Mas a inclusão na educação eu acho que precisa primeiro 

passar pela formação do educador, não só do educador, mas 

todos que estão no entorno, dentro do setor educacional, todos 

que trabalham ali, direta ou indiretamente, eles tem que ter 

uma formação pra trabalhar com esse público. Porque é uma 

realidade.  

 

                                                 
13 Nome fictício  
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Professor Regular 05 

PR05 

 

 

Turno Pesquisador Falas Professor Entrevistado 

1.  Boa tarde, dando 

continuidade a pesquisa, não 

precisa se identificar, a 

princípio eu queria que você 

falasse sua idade, o tempo 

de formada e o tempo de 

atuação que você tem na 

educação. 

Bom. Primeiramente Boa tarde. 

Vou fazer quase 22 anos de formada, e dentro desses dois 

anos vendo coisas que vem e vão, e que dá certo e que não dá. 

44 anos, sou pedagoga e trabalho em várias áreas.  

2.  Você tem alguma 

especialização? 

Eu tô tentando terminar a minha pós em Educação Especial e 

inclusiva, mas toda hora eu paro, porque o tempo está curto. 

3.  A primeira pergunta é de 

maneira mais ampla, é pra 

você dizer um pouco sobre 

o que você entende sobre 

educação inclusiva, e se 

você acredita que este aluno 

com deficiência deve estar 

na escola regular. 

Eu sempre venho falando da educação inclusiva, numa 

educação não só pelo nome, isso me irrita mesmo, porque a 

gente sabe que em vários locais da educação, não só na nossa 

escola, como em outras, tem lá o aluno especial, e dá cinco 

pra ele passar. Eu não vejo por esse lado a coisa. Eu fiz 

algumas pesquisas na lei da inclusão, e a gente sabe que o 

aluno tem até 21 anos pra terminar a vida escolar. Alguns 

acham que: é especial passa de ano. 

Por enquanto algumas escolas está com a educação inclusiva 

no imaginário, dá o cinco pro menino passar e pronto. 

Precisamos saber que o laudo não é uma condição para o 

aluno passar de ano, e sim um material para o professor 

trabalhar em cima das habilidades que o menino tem. 

Nós temos um aluno aqui com deficiência intelectual que 

chegou aqui sem saber uma letra, chegou aqui sem 

coordenação motora, então nós planejamos algumas metas pra 

que ele pudesse alcançar. Na primeira unidade, coordenação 

motora fina, reconhecer as vogais, trabalho da oralidade. 

Terminou essa primeira unidade, a gente parou: coordenação, 

cuidador e professor, e aí? Como foi o desenvolvimento? 

Avançou? Vamos então para a próxima meta... 

Eu ainda acredito que deve estar na escola regular, mas dentro 

da palavra inclusão, e não somente faz de conta. 

4.  Você possui algum aluno 

com deficiência nas suas 

turmas? 

 Sim. Uns três, com deficiência intelectual. 

Temos um caso de um aluno com deficiência que está na 

adolescência e assim como os outros ditos normais, não está 

preocupado em aprender e não para na sala de aula. Até 

recusar a presença da cuidadora, esse aluno recusou. 

5.  Em turmas que tem aluno 

com deficiência como que 

fica a dinâmica da sala?  

Você altera alguma coisa no 

seu planejamento? 

No meu caso, eu altero.  

Porque cada deficiência tem uma necessidade pedagógica e 

cada aluno tem a sua necessidade. Por exemplo, se o menino é 

deficiente auditivo, infelizmente ele não ouvir a música que 

eu preparei naquele dia, como os outros, então tem que ter 
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uma alteração, a gente vai fazer uma leitura. Eu não vou 

deixar de apresentar a música, nesses casos nós temos a 

presença do interprete que vai cantar junto com ele. 

No caso do menino que tem deficiência intelectual, 

precisamos usar estratégias que chamem a atenção. 

Tenho um aluno que eu sei que não lê, nem escreve, mas ele 

escuta e entende muito bem, então eu utilizo bastante figuras 

para ele descrever, porque ele não tem o cognitivo 

comprometido.  

6.  Durante os anos de atuação 

você modificou alguma 

coisa nas suas praticas 

pedagógicas? 

Quando eu entrei na educação, eu nem nunca tinha ouvido 

falar de aluno especial. A gente tinha em mente que o aluno 

era aleijado, ou era doido. Era isso que acontecia.  

Então, como todo mundo, eu errei. Eu tinha 2 anos no 

município e peguei um aluno deficiente auditivo. A logica 

seria ter um interprete, mas ele só ficou comigo. Nunca tive 

um preparo, nem curso de libras, mas eu teria que dar conta. 

Ele ficava na sala, brincava,  mas eu não tinha como dar conta 

da língua de sinais. Eu errei, mas a Secretaria de educação 

também, porque colocou o menino a sala e nem sequer deu o 

mínimo suporte necessário. A isso que eu chamo de faz de 

conta entendeu?  

Mas, hoje eu pego esses meus erros pra correr atrás de 

mudança. Porque se hoje eu receber um deficiente auditivo a 

primeira coisa que eu vou fazer é correr atrás de um 

interprete.  

7.  Você já disse que utiliza 

atividades diferenciadas, e 

como que eles se sentem? E 

de onde vem essas ideias? 

Aí eles se sentem realmente incluídos no processo, porque 

estão participando. E, as ideias vem mesmo, de curso que 

você faz, de se profissionalizar, de estudar... ou seja, qualquer 

profissional hoje tem que se atualizar, porque senão fica pra 

trás. 

 

 

8.  Qual foi a motivação para a 

realização dessas atividades 

diferenciadas? 

É realmente fazer com que esse aluno faça parte desse 

processo.  

9.  O que te impossibilita de 

fazer adaptações nas 

atividades? 

Ainda a falta de recursos. Porque hoje aqui na escola que eu 

leciono, nos temos a sala de recurso, que dá esse apoio ao 

professor da sala regular. Se o professor, tem a ideia, 

juntamente com o professor especializado da sala de recurso, 

nós conseguimos colocar a atividade em prática.  Uma grande 

dificuldade que nos temos aqui, é do próprio menino não se 

aceitar como diferente, da família não aceitar também, e então 

fica a criança sem o laudo... 

10.  O que você acha que 

poderia melhorar para que 

aconteça uma efetiva 

inclusão na sala de aula 

regular? 

Eu começo com os critérios... 

Se você entende que o aluno é especial, e você vai lá e você 

de se prepara para atuar numa perspectiva de educação 

inclusiva, conhece as leis, altera seus planejamentos... e tenta 

colocar em prática mudanças, mesmo sendo pequenas, já é um 

avanço importante. 

11.  Quais seriam os limites e Volto para a questão de que cada deficiência é uma. 
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desafios considerados por 

você como principais, nas 

aulas de ciências? 

Cada um na sua especialização, o material deve estar de 

acordo com a necessidade de cada estudante.  

12.  Diante da realidade da 

escola pública, você destaca 

algum viés com 

possibilidades para que este 

Ensino de Ciências 

contemple este novo 

público? 

Eu acho que o primeiro passo é o querer. 

Eu acredito que podemos tentar colocar em prática a partir da 

iniciativa, mesmo com todas as dificuldades. 

É muito mais fácil e cômodo tentar colocar a culpa nos outros, 

nas instâncias superiores, mas e o nosso papel? Estamos 

exercendo? Estamos cumprindo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


