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Resumo 

Esta pesquisa buscou analisar as representações sociais de professoras e professores 
que ensinam Matemática acerca do fenômeno da deficiência, bem como saber suas opiniões 
e dúvidas sobre a educação do aluno com necessidades educativas especiais (NEE). O estudo 
foi realizado com 10 professores e 55 professoras que ensinam Matemática em quatro 
escolas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, Brasil. As entrevistas foram 
analisadas por meio do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), tendo como referencial teórico-
metodológico a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici. Os resultados 
revelaram a existência de opiniões diversificadas acerca do tema. Uma das representações 
sociais identificada revelou um docente envolvido com os alunos com NEE, sendo favorável 
ao movimento de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas. Tais educadores formam 
um grupo que busca legitimar suas ações frente ao combate do preconceito e discriminação. 
Outra representação social revelou grandes preocupações dos docentes quanto ao fazer 
pedagógico, uma vez que os alunos com NEE estão incluídos em sala de aula regular e 
muitos docentes não sabem o que fazer com esses alunos e, principalmente, como incluí-los 
em sua aula regular. Por outro lado, os resultados revelaram uma terceira representação 
social, apontando um profissional com opiniões que fortalecem a não inclusão do aluno com 
NEE nas escolas regulares, bem como dúvidas relacionadas à inclusão do aluno com 
desenvolvimento atípico e como lidar com este aluno em sala de aula. 
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Abstract 
 

This research investigates the social representations of Mathematics teachers about 
the phenomenon of disability and their views on the education of students with special 
educational needs (SEN). The study was conducted with 10 men and 55 women who teach 
mathematics at four public schools in the State of São Paulo, Brazil. The interviews were 
analyzed using the Collective Subject Discourse (CSD), with the theoretical and 
methodological framework of Social Representations Theory (SRT) Serge Moscovici. The 
results reveal the existence of views diverse on the subject. One social representation 
identified reveals a teacher involved with students with SEN, favorable by the movement of 
inclusion of students with disabilities in schools. They form a group that seeks to legitimize 
their actions in combat the discrimination. Another social representation of teachers reveals 
some concerns as to teach, since students with SEN are included in the regular classroom 
and many teachers do not know what to do with these students, and especially how to 
include them in your classroom. Moreover, the results show a last social representation. It 
indicates a professional who is opposed the inclusion of students with SEN in mainstream 
schools and have questions related to the inclusion of students with atypical development 
and how to deal with this student in the classroom. 
Keywords: Inclusion; Teachers who teach Mathematics; Social representations. 



Referencial teórico 
 
Gênese do estudo 

 
Nosso envolvimento com alunos que apresentam deficiência vem desde 1998, 

quando atuávamos em uma escola da rede pública de ensino de Brasília, à época, em uma 
sala de recursos que, consoante ao Ministério da Educação, é:  

 
Um local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos 
à natureza das necessidades especiais do alunado, onde se oferece a 
complementação do atendimento educacional realizado em classes de 
ensino comum. O aluno deve ser atendido individualmente ou em 
pequenos grupos, por professor especializado, e em horário diferente do 
que frequenta o ensino regular (Brasil, 2001; p. 35).  

 
Desde então, temos nos debruçado sobre o assunto, buscando melhorar nossa 

atuação profissional e, para além disso, buscamos respostas às nossas inquietações, uma vez 
que necessitávamos saber como se processava o desenvolvimento histórico-cultural desses 
alunos. Aos poucos, percebemos que tudo que líamos sobre a temática fazia parte de nosso 
cotidiano, quando a segregação, tão bem representada por Vygotski, era presente em nosso 
meio e, ainda, os processos compensatórios eram completamente ignorados (Vygotski, 
1997).  

Vimos como a forma de se referir aos alunos especiais mudava consoante a cultura e 
região e como muitos países vêm adotando conceitos que buscam valorizar a pessoa com 
deficiência, bem como sua sua interação social. A este respeito, Correia (2008) pontua que 
devemos utilizar o termo “necessidades educativas especiais” (NEE) para os alunos da 
educação especial, levando-se em consideração suas características intelectuais, sensoriais, 
físicas e socioemocionais.  

 
Claro que esta expressão surge de uma evolução nos conceitos que até 
então se usavam, quer eles fossem de cariz social, quer educacional. A 
expressão NEE vem, assim, responder ao princípio da progressiva 
democratização das sociedades, refletindo o postulado na filosofia da 
integração e proporcionando uma igualdade de direitos (Correia, 2008; p. 
44).  

 
Passaram-se de termos que reforçavam o preconceito a termos que valorizam a 

pessoa com NEE, mas que ainda carregam cicatrizes de uma inclusão não concretizada, de 
um longo caminho a ser percorrido. Segundo a Resolução CNE/CEB 4/2009 (Brasil, 2009; 
p.17), alunos com deficiência são “aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que em interação com diversas barreiras, 
podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade.”  

Em nossa jornada, percebemos que a educação inclusiva, desejada por pessoas com 
deficiência, seus familiares e diversos educadores, ainda está longe de ser inclusiva em sua 
totalidade, como veremos ao longo deste trabalho, que adota o conceito de Educação 
Inclusiva presente na Política Nacional de Educação Especial, que tem como objetivo: 

 
O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 



nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover 
respostas às necessidades educacionais especiais que, interação com 
diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade (Brasil, 2010; p. 19). 

  
Para a elaboração deste trabalho, buscamos apoio em Vygotski (1997), que critica 

uma educação segregacionista, uma vez que o “ensino especial deve perder seu caráter 
especial e assim se converterá em uma parte do trabalho educativo geral” (p. 72). Para ele, 
todos os alunos, independentemente de sua constituição, merecem ter o mesmo tipo de 
atendimento pedagógico, com a mesma qualidade. Segundo o autor: 

 
A escola auxiliar criada somente para ajudar a escola normal, não deve 
nunca e em nenhum caso quebrar os vínculos com a última. A escola 
especial deve tomar por certo aos atrasados e fazê-los regressar 
novamente. A orientação para a eliminação total de tudo o que agrava o 
defeito constitui a tarefa da escola (Vygotski, 1997; p. 72).  

 
Em relação ao ensino de Matemática para alunos com NEE, defendemos que as 

professoras e professores dessa área devem buscar caminhos alternativos que contribuam 
para o desenvolvimento desses alunos, cuja atuação pedagógica é fundamental para a 
realização desse processo. Vygotski (1997) defende que o aluno que apresenta deficiência 
não deve ter educação diferenciada e com menor grau de qualidade. Cabe à professora e ao 
professor perceberem que sua relação social e pedagógica com o estudante com NEE é 
fundamental para seu desenvolvimento psíquico, uma vez que a escola deve trabalhar pela 
superação das dificuldades (Vygotski, 1997). 

De um modo geral, ouvimos muitas pessoas dizerem que a matemática ensinada na 
escola, seja para alunos “normais” (Rapoli & colaboradoras, 2010), seja para alunos com 
NEE, deve ter sentido prático no cotidiano das pessoas, independentemente das condições 
educativas. Zunino (1995) pontua que, muitas vezes, “a Matemática que se ensina na escola, 
não é útil para a vida.” (p. 12). Para a autora, a professora e o professor são concebidos 
como pessoas que se limitam a reproduzir o que está expresso no currículo da disciplina.  

Particularmente, discordamos da autora. É preciso, antes de tudo, fazer com que a 
aprendizagem em Matemática seja significativa e prazerosa, independentemente do grau de 
dificuldade do aluno.  

E, assim, engajados na importância do tema para a aprendizagem do aluno com NEE 
e a quase inexistência de estudos focalizando o cotidiano da aula de Matemática para esses 
alunos, com o objetivo de aprofundar e socializar as discussões e conhecimentos da área, 
desenvolvemos o presente artigo, que constitui-se de parte de nossa tese de doutoramento. 

O objetivo do presente artigo foi investigar as representações sociais das professoras 
e professores que ensinam Matemática, a partir de uma situação cotidiana, sobre o 
fenômeno da deficiência, mediante suas experiências e vivências profissionais.  
Necessidades Educativas Especiais: Reflexões 

 
Da bibliografia especializada sobre o desenvolvimento do aluno com NEE, emerge o 

conceito de deficiência. Entre as definições historicamente registradas, observamos que não 
existe um conceito que representa um posicionamento frente ao combate dos preconceitos 
da deficiência, embora saibamos que o atendimento ao aluno com desenvolvimento atípico, 
ainda cercado de segregação e discriminação, tem apresentado uma tendência em se 



posicionar a favor da aceitação de conceitos que consideram o desenvolvimento social, 
histórico e cultural do estudante que apresenta deficiência.  

De acordo com Moreira e Manrique (2010a), em relação à variedade de estudos 
sobre o tema, diversos teóricos, entre os quais destacam-se Correia (2008), Diaz (1995), 
Leontiev (1978), Mantoan (2007), Omote (1994), Pessotti (1984), Pino (2005), Sassaki (1997), 
Vygotski (1997) e Yarochevski (1983), criticam o caráter excludente da educação dos alunos 
com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.  

Segundo a literatura consultada, mesmo com o fim dos castigos, a ideia errônea 
acerca da deficiência, reproduziu, irresponsavelmente, o descompromisso com quem 
possuía desenvolvimento atípico. Nem mesmo as ações sociais voltadas para a pessoa com 
deficiência foram capazes de apagar, ou amenizar, as ideias fundadas no descrédito e 
exclusão. Não possuir as mesmas características que os semelhantes, era suficiente para 
segregar, uma vez que a homogeneidade social prevalecia (e ainda prevalece) entre as 
pessoas consideradas “normais” (Correia, 2008; p. 44). Nega-se a diversidade e a 
singularidade presentes no grupo social e em cada indivíduo. 

No entanto, ao longo dos anos, as posições fatalistas, baseadas no sobrenaturalismo 
e na organicidade, deram lugar às concepções sociais da deficiência, que representaram um 
avanço em relação às posições adotadas. Ao rejeitar o determinismo biológico, o homem 
social passa a ser visto como aquele que é produto e sujeito de sua própria história 
(Yarochevski, 1983). Tal abordagem pressupõe uma crítica em relação à visão fatalista, 
porém não apresenta uma teoria capaz de explicar como se dá o desenvolvimento da pessoa 
com deficiência. A deficiência passa a ter uma conotação social e não orgânica.  

Contudo, para Yarochevski (1983) as atividades do homem foram centradas em seu 
desenvolvimento social, cultural e histórico. Para essa nova concepção histórico-cultural, a 
pessoa por apresentar alguma constituição incomum, não é uma pessoa incapaz, uma vez 
que não considera a padronização do desenvolvimento. O principal representante da matriz 
histórico-cultural foi Vygotski1 (1896-1934).  

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (Brasil, 2007), em nosso País, a educação de pessoas com deficiência está 
organizada sob a forma de Atendimento Educacional Especializado (AEE), ancorado por 
diagnósticos que definem as práticas escolares para esses alunos. Vygotski (1997), como 
defensor incansável dos direitos da pessoa incomum, foi um severo crítico aos instrumentos 
que legitimam a deficiência, por meio de métodos de mensuração. Não cabe à escola negar 
ou excluir qualquer indivíduo do direito constitucional de estudar, considerando-se tão 
somente resultados oriundos de testes de medida. Cabe ao governo implementar formas de 
atendimento eficazes, munindo as professoras e professores de condições pedagógicas 

                                                           
1
 Lev Semiónovic Vygotski (1896-1934) foi um estudioso russo, com interesses teóricos diversos, tais como 

advocacia, filosofia, medicina e docência. Além disso, teve interesse em pedagogia, linguística e defectologia 
(estudo do defeito). Foi um dos primeiros autores a trabalhar com os conceitos de deficiência e o 
desenvolvimento dos aluno especiais. Seu livro, Fundamentos de Defectologia, tem contribuído 
significativamente para as discussões da atualidade que dizem respeito ao desenvolvimento atípico de crianças 
com deficiência.  Vygotski foi o grande teórico da concepção histórico-cultural do desenvolvimento das funções 
psíquicas superiores. Para ele, o homem é um ser social, constituído através das e nas relações sociais, 
mediadas pela atividade histórica, cultural e social. 



mínimas2 para o exercício de sua profissão docente, bem como a integração plena de todos 
os alunos, com e sem NEE.  

Destarte, o que se percebe é a responsabilização dos docentes pelo sucesso ou 
insucesso da Educação Inclusiva. O Estado joga sobre os ombros das professoras e dos 
professores a atribuição exclusiva de educar os alunos com NEE, sem ofertar condições 
curriculares e pedagógicas, em muitos casos, como pode ser observado na Resolução 
CNE/CEB 04/2009 (Brasil, 2009; p. 2), em seu Artigo 9º: “A elaboração e execução do plano 
de AEE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais 
ou centros de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular (...).” 
(destaque nosso).    

Os elementos textuais destacados, redigidos pelos representantes governamentais, 
impõem às professoras e aos professores a responsabilidade da elaboração e execução de 
um plano audacioso de AEE. Tal atitude, na nossa opinião, tem como recorte principal se 
eximir da responsabilidade de se ter políticas públicas de qualidade que envolvam tanto 
equipes governamentais quanto representantes docentes e da comunidade escolar. É 
necessário o envolvimento de todos os atores sociais, sendo a equipe multidisciplinar capaz 
de atender aos objetivos da educação do aluno com NEE (Correia, 2008).  
 
Atendimento ao aluno com NEE 
 

Em nosso País o atendimento às pessoas com constituição incomum teve início na 
época do Império. Nesse cenário, a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 
1854, hoje conhecido como Instituto Benjamim Constant, e a implantação do Instituto dos 
Surdos-Mudos, atualmente denominado de Instituto Nacional da Educação dos Surdos 
(INES), ambos no Rio de Janeiro, consolidou a existência de direitos e marcos históricos e 
normativos, que vêm se aprimorando a cada dia (Brasil, 2007). Em seguida, foi fundado o 
Instituto Pestalozzi, em 1926, cuja especialização deu-se, inicialmente, ao atendimento às 
pessoas com deficiência intelectual, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), em 1954 (Brasil, 2007).  

A conceituação e a forma de ver o aluno com NEE mudaram ao longo da história, 
levando-se em consideração suas distintas características (Correia, 2008). Neste sentido, 
mediante a proposta da implantação de escolas inclusivas, a Declaração de Salamanca 
(Brasil, 1994) trouxe mais condições de inclusão e socialização dos alunos com NEE, uma vez 
que “o princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem 
juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e diferenças que 
apresentam” (p. 23).  

Ações internacionais, que promoveram a elaboração de documentos oficiais, como a 
Declaração Mundial de Educação para Todos (Brasil, 1990b) e a Declaração de Salamanca 
(Brasil, 1994), e nacionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Brasil, 
1990a) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), têm influenciado, 
fortemente, o aprimoramento e a aplicação de políticas públicas voltadas para a educação 
inclusiva. Para Rapoli e colaboradoras (2010), nas escolas inclusivas, não pode haver padrões 
que identificam os alunos como especiais e normais, uma vez que “todos se igualam pelas 
suas diferenças” (p. 8). Para as autoras:   

                                                           
2
 Na nossa compreensão, condições mínimas para desenvolver um trabalho pedagógico satisfatório, devem 

envolver entre outras coisas, mobiliário adequado, material pedagógico de qualidade e cursos de capacitação 
e/ou formação contínua para os profissionais envolvidos.  



 

A diversidade na escola comporta a criação de grupos de idênticos, 
formados por alunos que têm uma mesma característica, selecionada para 
reuni-los e separá-los. Ao nos referirmos a uma escola inclusiva como 
aberta à diversidade, ratificamos o que queremos extinguir com a inclusão 
escolar, ou seja, eliminamos a possibilidade de agrupar alunos e de 
identificá-los por uma de suas características (por exemplo, a deficiência), 
valorizando alguns em detrimento de outros e mantendo escolas comuns e 
especiais (p. 8).  

 
Consoante à literatura consultada, muitas professoras e professores, embora 

atuando com alunos com NEE, sentem-se despreparados para a prática docente, como se 
tivessem que ter cuidados diferenciados em relação àquelas crianças com desenvolvimento 
atípico. Nesse sentido, Tunes (2003) esclarece que:  

 
É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que não se sentem 
preparadas para atuar com as crianças e os jovens especiais. É verdade. De 
fato, não estamos preparados para isso. Se estivéssemos, o nosso 
compromisso com essas crianças e jovens não se traduziria como um 
desafio. É desafio exatamente porque não sabemos como fazer. Temos que 
investigar, buscar, descobrir (p. 11).  

 
Para Vygotski (1997), a educação de estudantes com NEE deve afastar-se dos 

modelos que visam ao isolamento social e da passividade frente às possibilidades de 
aprendizagem. Negar a diversidade é negar as peculiaridades de cada ser humano. Assim, o 
rompimento de atitudes que colocam o aluno como ser passivo do processo ensino-
aprendizagem é consenso entre os pesquisadores da área e têm Freire (1982) como adepto: 

 
Até quando a escola primária – mas não só ela; a média, a universitária 
também, vem insistindo, com seus rituais, com seus comportamentos, em 
estimular posições passivas nos educandos, através dos seus 
procedimentos autoritários? É o autoritarismo do discurso, por exemplo, e 
no discurso da professora e do professor. É o autoritarismo da transferência 
de um conhecimento parado, como se fosse pacote que se estende à 
criança, em lugar de se convidar a criança a pensar e aprender a aprender 
(p. 36). 

 
Mas essa atitude de passividade frente ao processo ensino e aprendizagem é 

contraditória, principalmente, se observarmos o princípio fundamental da escola inclusiva, 
proposto pela UNESCO (1994): 

 
As crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem 
reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, 
acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de currículo 
apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recursos e parcerias com a comunidade (p. 61).  

 



Vygotski (1997) critica a lei do menor esforço do educador bem como a de menor 
resistência do educando, pois defende que a criança com NEE não deve ter educação 
diferenciada daquela ofertada aos alunos com desenvolvimento típico. D’Ambrósio (1998) 
aponta que a formação insuficiente da professora e do professor, sobretudo daqueles que 
ensinam Matemática, é um desafio para a educação. Para ele, a “falta de capacitação para 
conhecer o aluno e a obsolescência dos conteúdos adquiridos na licenciatura” (p. 225), 
constituem necessidades de modificação dos currículos, principalmente os de Matemática, 
uma vez que oportuniza esses profissionais a valorizarem as experiências de seus alunos.  

Tunes e colaboradores (2003), ressaltam que “para o professor empenhado em 
promover a aprendizagem de seu aluno, há o imperativo de penetrar e interferir em sua 
atividade psíquica (...)” (p. 691). Para Tacca (1997), algumas atitudes são necessárias para 
ajudar o professor a desenvolver seu trabalho, como “intervenção atenta, a fim de colocar 
seus recursos pessoais e diferentes instrumentos e estratégias em favor da aprendizagem e 
do desenvolvimento do aluno” (p. 18).  

Além disso, Nóvoa (1995) esclarece que os “professores constroem a sua identidade 
por referência aos saberes (práticos ou teóricos), mas também por adesão a um conjunto de 
valores” (p. 35). Neste sentido, o processo ensino-aprendizagem deve respeitar a 
singularidade humana, desapropriando cada membro da comunidade escolar de atitudes 
preconceituosas, cujos valores devem estar a serviço da inclusão.  

 
Entre outras coisas, a concepção ainda reinante de deficiência, como um 
problema inerente ao indivíduo. É fato que a sociedade, a escola, os 
profissionais da área e a própria legislação têm sido fortemente 
influenciados por concepções que compreendem a deficiência como um 
fenômeno individual e não como um fenômeno socialmente construído 
(Torezam, 1999; p. 38).  

 
Em qualquer atividade pedagógica, em qualquer aula, importa-nos, primeiro, 

conhecer o aluno. Ao conhecê-lo, a professora e o professor ajudam na construção das 
ideias e elaboração de conceitos de uma forma mais esquematizada. Nesse sentido, Ponte e 
Oliveira (2002) pontuam que conhecer nossos alunos “como pessoas, os seus interesses, os 
seus gostos, a sua forma habitual de reagir, os seus valores, as suas referências culturais, e 
conhecer o modo como eles aprendem, são condições decisivas para o êxito da atividade do 
professor” (p. 148).  

Esse tipo de abordagem educacional, onde a professora e o professor conhecem seus 
alunos, priorizam a interação do sujeito com o outro e com o meio social, objetivando o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades psicopedagógicas, evidencia os aspectos 
sociais da aprendizagem, além de atender necessidades orgânicas, emocionais e sociais dos 
alunos com NEE (Vygotski, 1997). 

 
 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) 
 
Em 1961 fomos contemplados com o surgimento das primeiras manifestações da 

Teoria das Representações Sociais, quando o psicólogo romeno, naturalizado francês, Serge 
Moscovici publicou sua tese de doutorado, intitulada La Psychanalyse, son image et son 
public (A Psicanálise, sua imagem e seu público), servindo de guindaste que atua no 
desmonte de velhos valores. O nascimento da Teoria das Representações Sociais (TRS) na 



França e na Europa ocorreu posteriormente à Segunda Guerra Mundial, com raízes fincadas 
na Sociologia e na Antropologia, cuja pré-história está inserida nas obras de Émile Durkheim 
e Lévi-Bruhl. A literatura aponta que a inspiração para a criação da TRS veio da história de 
vida de Serge Moscovici. A crença de que as leis que explicavam os fenômenos sociais eram 
diferentes das leis que explicavam os fenômenos individuais alavancou seu surgimento.  

Foi na Psicologia Social que a teorização das Representações Sociais encontrou forças 
para se legitimar e ganhar o mundo, embora tenha origem na sociologia durkheiminiana, 
que consistia em um enorme guarda-chuva, capaz de abrigar crenças, mitos, imagens, 
idioma, religião e as tradições. Segundo Arruda (2002) essa teorização exigiu muito esforço e 
persistência para que Serge Moscovici operacionalizasse o conceito de sua teoria, buscando 
preencher a lacuna deixada pela teoria das representações coletivas de Émile Durkheim. Isto 
posto, apresentamos o conceito de Representações Sociais: 

 
Por Representações Sociais entendemos um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originado na vida cotidiana nos cursos de 
comunicação interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, 
aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais, podem 
também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum 
(Moscovici, 1978; p. 26).  

 
Para ele, a representação social refere-se à maneira do indivíduo pensar e interpretar 

o seu cotidiano e, a partir de sua definição, muitas outras surgiram tendo como norte a 
gênese moscoviciana.  

Como uma das principais colaboradoras de Moscovici, Jodelet3 (2001) enriquece e 
amplia o conceito de representação social, cuja definição é a mais consensual entre os 
pesquisadores da temática:  

 
Uma forma específica de conhecimento, socialmente elaborada e 
partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de 
uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como 
saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de 
conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. 
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos 
processos cognitivos e das interações sociais (Jodelet, 2001; p. 22).  

 
Como fenômeno cognitivo, consoante Jodelet (2001), as representações sociais, 

envolvem, entre outros aspectos, “a pertença social dos indivíduos com as implicações 
afetivas e normativas, com as interiorizações das experiências práticas, modelos de conduta 
e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que a ela 
estão ligadas” (p. 22). 

Os processos que mostram a interdependência entre as atividades psicológicas e as 
suas condições sociais de exercício, denominados de objetivação e ancoragem, foram 
responsáveis pela formação das representações sociais e servem para a transformação do 
não familiar em familiar, do desconhecido em conhecido (Moscovici, 1984). Para Jodelet 

                                                           
3
 Denise Jodelet é psicóloga social, estudiosa do fenômeno das Representações Sociais e uma das principais 

colaboradoras e difusoras dos trabalhos de Serge Moscovici, onde encontra seu chão para ampliar os conceitos 
da TRS, embora reconheça a importância de Émile Durkheim. 



(1984), a objetivação é um processo de construção formal do conhecimento, que orienta as 
percepções e os julgamentos individuais numa realidade construída, mas que não garante a 
inserção orgânica desse conhecimento. Segundo a autora, nesse processo o indivíduo 
reabsorve um excesso de significações, materializando-as, sendo, pois, o processo de 
construção formal de um conhecimento pelo indivíduo. Mas se objetivar é descobrir a 
qualidade icônica de uma ideia, transformar um conceito em uma imagem, como defende 
Moscovici (1984), então “as palavras não falam sobre nada, somos compelidos a ligá-las a 
alguma coisa, a encontrar equivalentes não verbais” (Sá, p. 38), isto é, “materializar” as 
ideias e os conceitos, o abstrato. 

Por outro lado, o segundo processo de formação da representação social, a 
ancoragem, vista como a penetração de uma representação nova naquelas que já existem, é 
que dá o caráter eminentemente social às representações. A ancoragem, numa via de mão 
dupla com a objetivação, garante a absorção do conhecimento e de novos conceitos 
mediante as três funções centrais da representação: a função cognitiva (atua na integração 
de novos conhecimentos), a interpretativa (faz a leitura do real) e a orientadora (que guia as 
condutas e as relações sociais). Para Moscovici (2005) é na ancoragem que é possível tornar 
o desconhecido em conhecido a partir dos conhecimentos existentes. A ancoragem está 
diretamente relacionada com crenças, valores e atitudes. Para Jodelet (1984), ancorar é 
integrar cognitivamente um objeto representado (sentimentos, ações, ideias, pessoas, 
relações) a um sistema de pensamento social.  

Para Moscovici (2005) é na ancoragem que é possível tornar o desconhecido em 
conhecido a partir dos conhecimentos existentes. A ancoragem está diretamente 
relacionada com crenças, valores e atitudes. Para Jodelet (1984), ancorar é integrar 
cognitivamente um objeto representado (sentimentos, ações, ideias, pessoas, relações) a um 
sistema de pensamento social.  

Mediante vários estudos realizados após as conclusões moscovicianas, percebemos 
que o tecido das Representações Sociais foi costurado de forma estruturada e não de forma 
isolada. Podemos dizer que as representações sociais, enquanto saber partilhado de um 
grupo, dizem respeito à correria dos tempos hodiernos, às grandes transformações 
cotidianas oriundas do correr da vida, valorizando os saberes concebidos no senso comum.  

Por sua abordagem psicossocial, por meio da representação social, é possível 
descortinar o pensamento e a prática social de um grupo em questão, possibilitando o 
entendimento da realidade, o que é fundamental para a inclusão de alunos com NEE, em 
aulas de Matemática, conforme veremos a seguir.  

 
 

Metodologia 
 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 
 
Na atualidade, muito se tem discutido acerca da indissociabilidade das pesquisas de 

caráter qualitativo e quantitativo. A associação entre essas duas formas de produzir 
conhecimento tem ganhado adeptos, principalmente porque “é possível agregar o que a 
pesquisa qualitativa tem de positivo às virtudes da pesquisa quantitativa, dando lugar ao que 
vem sendo chamado de pesquisa qualiquantitativa de opinião.” (Lefevre & Lefevre, 2010; 
p.13).    



Nesse tipo de pesquisa, as opiniões coletivas revelam as dimensões qualitativa e 
quantitativa concomitantemente, gerando as manifestações sobre o tema investigado, cujas 
características qualiquantitativas têm incorporado uma nova metodologia de pesquisa, que 
vem sendo chamada de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que tem seus fundamentos nas 
representações sociais e seus pressupostos sociológicos. 

Lefevre e Lefevre (2011b, p. 39), definem o Discurso do Sujeito Coletivo como sendo 
“a reunião, num só discurso, das Expressões-Chave de diferentes depoimentos, que 
manifestam sentido semelhante e que foram reunidas numa mesma Categoria de Ideia 
Central ou Ancoragem”. 

Neste sentido, mediante a utilização da pesquisa qualiquantitativa no nosso estudo, 
optamos pela utilização da metodologia do DSC, que se associa a dois softwares, o 
Qualiquantisoft e o QLQT, e vem sendo discutida desde a década de 1990 por pesquisadores 
da Universidade de São Paulo (USP) que trabalham com pesquisas de representação social. 
Segundo seus criadores, Fernando Lefevre e Ana Maria Lefevre (2011a), o DSC é: 

 
Um método essencialmente qualiquantitativo, já que, em todos os 
momentos da pesquisa, do começo ao fim, fica preservada a natureza 
essencialmente discursiva e qualitativa da opinião ou representação e, 
inseparável dela, a dimensão quantitativa, associada à representatividade e 
generalização dos resultados (pp.16-17). 

  
No DSC é possível a identificação das ideias, crenças e valores comuns 

compartilhados por um determinado grupo social, em relação a um determinado assunto, 
como apontado nas representações sociais de Moscovici (1984). 

A análise dos discursos é feita por meio da identificação de três figuras 
metodológicas. As ideias centrais e expressões-chave estão presentes nas opiniões dos 
participantes da pesquisa e darão origem ao DSC. A partir dessa identificação, agrupam-se os 
depoimentos semelhantes, formando um discurso síntese, redigido “na primeira pessoa do 
singular” (Lefevre & Lefevre, 2010; p. 24), isto é, “um sujeito capaz de incorporar nele o 
discurso do pensamento coletivo” (p. 24), revelando que quando o indivíduo pensa, é 
também o grupo social que está pensando através dele. Em outra ocasião, pontuaram que 
“o DSC é redigido na primeira pessoa do singular para mostrar que as representações sociais 
que ele busca expressar são, ao mesmo tempo, expressões dos indivíduos e das 
coletividades” (2011b, p. 39).   

Para estes pesquisadores, “na medida em que a amostra pesquisada reflete o 
conjunto social de onde foi extraída, espelha a proporção de indivíduos que numa dada 
formação social adota para si uma determinada representação social” (2011a, s/p), uma vez 
que no Discurso do Sujeito Coletivo é estatisticamente denso, porque foi composto por 
vários indivíduos que têm a mesma opinião em comparação ao conjunto de sujeitos 
participantes da pesquisa. 

 
 
 
 
 

Perfis dos sujeitos de pesquisa 
 



Participaram de nosso estudo, 50 sujeitos de pesquisa de três escolas estaduais e 15 
sujeitos de pesquisa de uma escola municipal de São Paulo, totalizando 65 entrevistados, 
conforme mostra a Tabela 1: 

 

 Referência ƒ          % 

Gênero ♂ 
♀ 

10 
55 

15,38 
84,62 

 
 
 

Idade 

20 a 25 anos 
25 a 30 anos 
30 a 35 anos 
35 a 40 anos 
40 a 45 anos 
45 a 50 anos 

 50 a 55 anos  
55 anos acima 

7 
6 
6 
9 

10 
11 
11 

5 

10,77 
9,23 
9,23 

13,85 
15,38 
16,92 
16,92 

7,69 

 
 

Tempo de 
experiência 

1 a 5 anos 
5 a 10 anos 

10 a 15 anos 
15 a 20 anos 
20 a 25 anos 
25 a 30 anos 

30 anos acima 

12 
12 

9 
9 

17 
1 
5 

18,46 
18,46 
13,85 
13,85 
26,15 

1,54 
7,69 

Turno de 
regência 

Diurno 
Noturno 

Diurno e Noturno 

55 
1 
9 

84,62 
1,54 

13,85 

 
 

Atuação 
docente 

Ensino Especial/Salas de Recursos 
Ensino Fundamental – Séries iniciais 
Ensino Fundamental – Séries finais 
Ensino Fundamental – Séries iniciais e finais 
Ensino Médio 
Ensino Fundamental e Médio 
Educação de Jovens e Adultos 

4 
43 

3 
5 
2 
6 
2 

6,15 
66,15 

4,61 
7,69 
3,08 
9,24 
3,08 

 
Nota: ♀= Professora; ♂ = Professor; ƒ = frequência 
Tabela 1: Dados relativos ao perfil das professoras e professores participantes da pesquisa (n=65). 

 
Entrevista 

 
Foi construído, pelo pesquisador, um roteiro de entrevista semiestruturada (Denzin & 

Lincoln, 1994), utilizado com os profissionais contemplados nesta pesquisa. Teve como 
objetivo central investigar as representações sociais das professoras e dos professores que 
ensinam Matemática sobre o fenômeno da deficiência. O instrumento foi dividido em duas 
partes. Na primeira, os depoentes forneceram informações referentes ao seu perfil, tais 
como idade, gênero, tempo de experiência docente, turno de trabalho, atuação profissional, 
entre outras. A segunda parte é um roteiro de entrevista referente à temática, composta de 
uma situação onde os participantes tiveram que se colocar no lugar da professora ou 
professor que vivenciou a situação a seguir, em uma aula de Matemática: 



 
Maurício e Natália são amigos. Ambos estudam no Ensino 
Fundamental e na mesma classe. Muitas vezes, fazem as atividades 
de Matemática juntinhos. Mas isso tem preocupado o Professor de 
Matemática, o Vagner, pois ele acha que a Natália faz as atividades 
para o Maurício, que tem deficiência.  Se você fosse o Professor 
Vagner, teria essa preocupação? Por quê? 

 
Os procedimentos adotados durante as entrevistas foram aqueles pontuados por 

Bauer e Gaskell (2000), sendo primordial, durante a entrevista, enfatizar a confidencialidade 
dos dados coletados e do próprio entrevistado. Segundo os autores, isso faz com que os 
participantes deem respostas consistentes, gerando uma relação de confiança entre o 
entrevistado e o entrevistador. Algumas entrevistas foram gravadas, transcritas como texto, 
que foi utilizado na análise do Discurso do Sujeito Coletivo. Outras, a pedido dos 
entrevistados, foram respondidas no próprio inventário proposto pelo pesquisador.  

Salientamos que a opção pela utilização desse instrumento de coleta de dados, foi 
garantir a fidedignidade e precisão às respostas obtidas, bem como propiciar condições para 
a fluidez dos discursos dos indivíduos participantes do estudo. Para tanto, reexaminamos os 
dados coletados e fizemos anotações pessoais, o que é perfeitamente cabível em pesquisas 
de representação social.  

 
 

Resultados 
 
Neste capítulo, destacamos os resultados e discussões atinentes à situação 

apresentada, que teve como objetivo investigar as representações sociais das professoras e 
professores que ensinam Matemática, sobre o fenômeno da deficiência, a partir de suas 
experiências e vivências profissionais.  

Para responder à situação indicada, os dados geradores que identificam as 
representações sociais envolvidas, centraram-se nos procedimentos da análise 
qualiquantitativa, utilizando-se a metodologia denominada Discurso do Sujeito Coletivo - 
DSC (Lefevre & Lefrevre, 2010). Utilizou-se, também, o software Qualiquantisoft.  

As entrevistas foram realizadas com 65 professoras e professores que ensinam 
Matemática nas redes Estadual e Municipal de Educação de São Paulo, cujos discursos 
encontraram-se no limiar entre aqueles que não apresentaram preocupações com a situação 
proposta e aqueles que externaram fortes preocupações referentes à inclusão do aluno que 
apresenta deficiência.  

Contudo, após a extração das expressões-chave das respostas de todos os 
participantes, mediante a sintetização das ideias centrais, constatamos que emergiram seis 
categorias, que revelaram preocupações diversas dos entrevistados, ou o apoio à formação 
de duplas e trabalhos coletivos envolvendo alunos com e sem NEE.  

Após a apresentação dos resultados referentes às seis categorias encontradas na 
situação apresentada, definimos o DSC de cada uma dessas categorias. Para a sua 
elaboração, procedemos com a análise criteriosa das respostas categorizadas, oriundos das 
expressões-chave das ideias centrais de uma mesma categoria, que sistematizam os 
conhecimentos, dúvidas, preocupações e crenças acerca da temática.  

Os sujeitos de pesquisa apresentaram uma pluralidade semântica considerável dos 
diferentes atributos alcançados pela amplitude das representações sociais acerca da 



situação, que oportunizou a elaboração de DSC consistentes do ponto de vista 
metodológico, o que permitiu recuperar a densidade discursiva do pensamento coletivo.  

Entre as seis categorias, três referem-se aos docentes que não teriam preocupações 
com a situação apresentada: Categoria A: Não teria preocupação, pois a colega apenas o 
ajuda; Categoria B: Não teria preocupação, pois ocorre a socialização e a interação social, e 
Categoria C: Não teria preocupação, pois tenho domínio sobre a situação, acredito no 
potencial do aluno com NEE. Outras três categorias corresponderam aos DSC daqueles que 
teriam preocupação: Categoria D: Teria preocupação, pois não sei como lidar com o aluno 
especial e a inclusão; Categoria E: Teria preocupação, pois o aluno especial deve caminhar 
sozinho, realizar atividades individualmente e somente o professor pode auxiliá-lo, e 
Categoria F: Teria preocupação, pois o aluno com deficiência apresenta dificuldades, não 
tem condições de estudar com os demais e devem ter suas escolas próprias. 

Como pode ser observado na Tabela 2, os 65 entrevistados, deram 71 respostas à 
situação. Na Metodologia do DSC isto é perfeitamente aceitável, e aproveitamos todas as 
ideias e respostas dos depoentes. Constata-se, ainda, que apenas 38,03% das respostas 
referentes à situação (ƒ=27) foram agrupadas na categoria geral não teriam preocupação, 
enquanto 61,97% das respostas foram direcionadas à categoria geral teriam preocupação 
(ƒ=41).  

 

Categoria 
 
 

Conteúdo 
temático 

ƒ % comparado ao número 
de respondentes 

% comparado ao 
número de 
respostas 

A Não teriam 
preocupação 

6 9,23 8,45 

B 13 20,00 18,31 

C 8 12,31 11,27 

D Teriam 
preocupação 

23 35,38 32,39 

E 12 18,46 16,90 

F 9 13,85 12,68 

Totais 71 109,23 100 

Tabela 2: Frequência e percentagem das categorias de respostas referentes à situação (n=65). 

Entre as respostas presentes na primeira situação, não teriam preocupação, 
observamos que 8,45% estão localizadas na categoria A (ƒ=6), 18,31% estão inscritas na 
categoria B (ƒ=13), enquanto 11,27% foram inseridas na categoria C (ƒ=8).  

Por outro lado, constamos que em quase todas as categorias referentes àqueles que 
teriam preocupação, encontramos valores mais altos quando comparados à categoria geral 
não teriam preocupação. O maior número de respostas (ƒ=23) foi atribuído à categoria D, o 
que representa 32,39% das respostas, enquanto a soma das categorias E e F (ƒ=21) 
representa 29,58% das respostas, ficando abaixo da categoria D. Para melhor visualização e 
compreensão desses dados, sugerimos a análise do Gráfico 1, que mostra a disposição das 
repostas dos entrevistados, de acordo com as categorias (eixo horizontal) e a porcentagem 
de respostas (eixo vertical).  

  



 
Gráfico 1: Percentual de respostas associadas às categorias 

 
Devido à proximidade semântica dos conteúdos presentes nas seis categorias 

encontradas, optamos, então, pela aglutinação das categorias considerando-se os conteúdos 
temáticos semelhantes, que deram origem a três DSC. Neste sentido, obtivemos o DSC 1, a 
partir da reunião das respostas presentes nas categorias A, B e C; o DSC 2, constituído a 
partir da aglutinação das respostas das categorias  D e E, e o DSC 3, originado a partir da 
categoria F. Abaixo, apresentamos os referidos discursos.  

DSC 1: Eu não teria essa preocupação. Me colocaria numa postura de 
tranquilidade, pois o trabalho em duplas mostra resultados 
surpreendentes! O aluno com deficiência se sente inseguro, sozinho, e o 
fato da aluna Bruna o ajudar, não quer dizer que ela está fazendo para ele, 
está ocorrendo o convívio social, a interação entre os alunos. Orientaria a 
Bruna a ajudá-lo, pois é mais importante a socialização do aluno que tem 
deficiência e sua interação que as respostas. Acho louvável que um aluno 
queira auxiliar e realizar atividades com outro aluno deficiente, pois na 
maioria das vezes os alunos se recusam a fazer atividades com eles. Quando 
um aluno da inclusão é acolhido por um aluno dito "normal" é muito mais 
fácil a interação e a troca de experiências, assim, os alunos teriam a 
oportunidade de trabalhar com os demais colegas, desenvolvendo sua 
autonomia. O intuito é que ambos aprendam inclusive com as diferenças. 
Isso melhora a autoestima. 

DSC 2: Sim, ficaria preocupado. Não estou muito certo de como ia proceder. 
O professor deve observar se realmente a aluna faz as atividades para ele, 
que pode ser auxiliado, conduzido, mas nunca que a colega faça, pois a 
Natália está reforçando um pensamento que ainda se faz presente em 
muitas pessoas, que é a impossibilidade de aprender por causa da 
deficiência. Acredito no potencial dele, que deve ser ajudado pelo 
professor, mas pra isso eu teria que saber como lidar com ele. Eu o 
colocaria mais perto de mim para conhecer melhor as suas necessidades e 
habilidades, pois não sei trabalhar com esses alunos. Nem sempre a 
deficiência compromete a aprendizagem e o professor deve ter um olhar 
diferenciado sobre o aluno especial, mas ele tem que vencer o conteúdo 
para ser aprovado. O Maurício é deficiente, mas com certeza também tem 
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muito a acrescentar na aprendizagem da sala, inclusive na minha que não 
sei trabalhar com a inclusão.  

DSC 3: Sim, eu teria essa preocupação, principalmente se o aluno estivesse 
mais avançado no nível de aprendizagem. Após uma "avaliação diagnóstica" 
com um profissional, iria verificar diferentes formas de interação entre as 
crianças e o resultado do diagnóstico. Os alunos especiais têm que ter sua 
escola própria. Eles atrapalham um pouco a nossa aula e não deixam os 
demais alunos aprenderem no ritmo certo. O aluno deficiente não tem 
condições de estudar com os demais e acho que o governo tá colocando 
esses alunos junto com os outros porque se eles não passam, os demais os 
carregam. Não é preconceito, mas cada um deve estar no seu espaço. Eu 
fico perdida com eles em sala.   

 
 

Discussão 
 

A contextualização e as reflexões acerca das representações sociais que as 
professoras e os professores que ensinam Matemática têm sobre o fenômeno da deficiência, 
o estatuto epistemológico da pesquisa e o estudo detalhado dos discursos desses atores, 
constituem o cerne das discussões que orientam as respostas apresentadas na situação 
indicada.  

Priorizamos, nesta situação, investigar as preocupações, opiniões e conhecimentos 
desses profissionais sobre assuntos relacionados ao fenômeno da deficiência, dada sua 
importância indiscutível como promotora das relações sócio-culturais adquiridas no 
processo de inclusão de alunos com NEE. Neste sentido, as escolas representaram os 
ambientes que possibilitaram maior compreensão sobre as representações sociais desses 
profissionais acerca da temática investigada.  

No nosso entendimento, as representações sociais não estão desvinculadas das falas 
dos atores sociais que a produzem e reproduzem em seus universos sócio-culturais. Neste 
sentido, optamos por construir um diálogo entre o pesquisador e as falas dos entrevistados, 
em seus respectivos campos de atuação, o que, do ponto de vista teórico-metodológico, 
enriqueceu nosso estudo, uma vez que o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) alicerça-se nos 
pressupostos da Teoria das Representações Sociais (TRS).  

Nas representações encontradas, podemos observar que muitas ideias se repetem 
em vários discursos, umas com maior intensidade, outras com menor frequência. Os 
entrevistados, de maneira geral, manifestaram suas opiniões, que foram diversificadas, 
incrustadas nos universos sociais de suas representações sociais construídas a partir de suas 
vivências, costumes e interações sociais.  

O surgimento de seis atores sociais, para nós, foi uma surpresa e revelou a não 
uniformidade entre as opiniões dos profissionais envolvidos. Assim, as falas semelhantes, 
presentes em diferentes depoimentos, foram agrupadas em categorias que possuem 
conteúdos e sentidos semânticos semelhantes, sendo agrupados numa mesma categoria e, 
posteriormente, deram origem aos DSC, que por sua vez, é “uma forma de expressar 
diretamente a representação social de um dado sujeito social” (Lefevre & Lefevre, 2010; p. 
189).   

Os depoentes que não apresentaram preocupações com relação à situação, que deu 
luz ao “campo social pesquisado”, evidenciam que as professoras e os professores que 
ensinam Matemática, percebem de forma distinta as relações pessoais existentes entre 



alunos comuns e alunos com NEE.  A representação social presente no DSC 1, revelou que 
não há grande preocupação em se formar duplas de alunos com e sem deficiência. Também 
foi revelada uma postura de apoio à inclusão do aluno com NEE, reforçando a ideia de que 
os alunos devem estar juntos, socializando o conhecimento e realizando as trocas sociais, 
importantes para a inclusão do aluno com desenvolvimento não típico. Sua fala faz 
referências a comportamentos adquiridos no processo de inclusão, tais como “duplas”, 
“convívio social”, “cumplicidade”, “troca de experiência” e “inclusão”.  

Similarmente, tais representações são um preâmbulo à inclusão do aluno com NEE às 
classes regulares: “Quando um aluno da inclusão é acolhido por um aluno dito "normal" é 
muito mais fácil a interação e a troca de experiências, assim, os alunos teriam a 
oportunidade de trabalhar com os demais colegas, desenvolvendo sua autonomia” (DSC 1). 
Dialogando-se com as teorias do desenvolvimento histórico-cultural do aluno com 
desenvolvimento atípico, propostas por Vygotski (1997), encontramos indícios de que se 
trata de professoras e professores que possuem conhecimentos sobre os processos de 
inclusão e que acreditam no potencial do aluno com NEE: “O intuito é que ambos aprendam 
inclusive com as diferenças. Isso melhora a autoestima.” (DSC 1).  

Os protagonistas das representações extraídas do DSC 2, relembraram que a atual 
organização social, presente no âmbito escolar e na sociedade contemporânea, contribui 
para o reforço da ideia segregacionista do diferente. Essa representação revelou que os 
respondentes apresentaram preocupações semelhantes, apontando para direção contrária 
às ideias predominantemente inclusivas: “Sim, ficaria preocupada. Não estou muito certo de 
como ia proceder.” (DSC 2).  

Este tipo de pensamento, espontâneo e autêntico, é previsível quando trabalhamos 
com a metodologia do DSC, uma vez que os atores sociais conseguem sair das respostas 
politicamente corretas, expressando seus verdadeiros sentimentos. A este respeito, Lefevre 
e Lefevre (2010) pontuam que através da metodologia, captamos as falas, os discursos dos 
envolvidos, tal como eles são na realidade, sem as máscaras sociais, e “busca entender a fala 
direta para a dimensão subjetiva das representações sociais” (p. 25).  

Na mesma direção, outras falas ganham destaque, principalmente por reforçarem o 
trabalho solitário, com a ajuda exclusiva da professora ou do professor. Para esse “indivíduo 
coletivo” a formação de duplas atrapalha o rendimento do aluno com NEE: “Eu o colocaria 
mais perto de mim para conhecer melhor as suas necessidades e habilidades” (DSC 2). 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2 e no Gráfico 1, pode-se inferir 
que a representação social desses atores é constituída por preconceitos velados, inibidos 
pela incapacidade de se expressar publicamente. Ao compartilharem ideias não saudáveis 
semelhantes, do ponto de vista da inclusão, esses atores protagonizaram um discurso 
dominante, que não encontra respaldado na literatura que sustenta o tema. A visão 
conteudista prevalece na opinião dos atores sociais: “mas ele tem que vencer o conteúdo 
para ser aprovado.” (DSC 2). Ademais, fica evidente a falta de preparo desses atores sociais 
em lidar com alunos com NEE: “(…) não sei trabalhar com esses alunos.” (DSC).   

Uma terceira representação emergiu e merece destaque por estar na contramão de 
todas as ações que buscam legitimar a inclusão do aluno com NEE. Na sua fala, é possível 
observar a atribuição de várias características negativas ao aluno com deficiência, 
associando-o a um ser inanimado, incapaz de aprender e desenvolver-se: 

  
Sim, eu teria essa preocupação, principalmente se o aluno estivesse mais 
avançado no nível de aprendizagem. Os alunos especiais têm que ter sua 
escola própria… O aluno deficiente não tem condições de estudar com os 



demais e acho que o governo tá colocando esses alunos junto com os 
outros porque se eles não passam, os demais os carregam. (DSC 3). 
 

A baixa frequência de respostas que resultaram na constituição desta representação 
social, não nos isenta de realizar uma discussão mais séria e aprofundada acerca das 
opiniões emitidas pelos referidos depoentes. Para Moscovici (em Jodelet, 2001; p. 63), ao 
representar alguma coisa, “criamos, transmitimos um produto progressivamente elaborado 
em inúmeros lugares...” Neste sentido, a proliferação de ideias retrógradas acerca da 
inclusão, pode representar uma ameaça às conquistas alcançadas.  

Observa-se que a substância que compõe esta última representação, é enriquecida 
de preconceitos, atitudes e ações que nada contribuem para o desenvolvimento de 
quaisquer alunos: “Não é preconceito, mas cada um deve estar no seu espaço. Eu fico 
perdida com eles em sala” (DSC 3). Suas falas externam desencanto por eventuais programas 
que buscam inserir alunos com NEE no contexto escolar inclusivo, permeando o tecido social 
com atitudes segregacionistas e preconceituosas.  

 
 

Conclusões e implicações do estudo 
 

Desde a definição do tema, temos aprendido muito acerca da inclusão, dos seus 
processos emancipatórios e constitutivos, da legitimação dos atores sociais que lutam e 
buscam igualdade de direitos para todos e, mais ainda, temos visto como não agir ou se 
postar diante de determinadas situações. 

Mediante os vários diálogos realizados com os atores sociais envolvidos nesta 
pesquisa, fomos capazes de interpretar e compreender diversas representações 
apresentadas pelo grupo, bem como ressignificar muitas de suas falas, priorizando os 
saberes existentes em cada uma e no todo.  

Neste sentido, recorremos à Teoria das Representações Sociais e elegemos Serge 
Moscovici como guia teórico para a compreensão do objeto investigado. Recorremos, ainda, 
ao Discurso do Sujeito Coletivo, dos Lefevre, para extrair, interpretar e analisar as 
representações sociais das professoras e professores que ensinam Matemática para alunos 
com NEE. A junção das ideias moscovicianas aos extratos do Discurso do Sujeito Coletivo, 
propiciou a colheita generosa de informações referentes às representações sociais sobre o 
fenômeno da deficiência.  

A partir destas colocações, privilegiamos as escolas como unidades temáticas e como 
ambientes de pesquisa, cujos atores sociais constituíram nossa amostra, levando-se em 
consideração nossa atuação profissional, formação acadêmica e os pressupostos 
epistemológicos da pesquisa. 

Constatamos, então, que distintas conclusões e implicações emergiram da situação 
de pesquisa ora apresentada. Buscamos compreender como as professoras e professores se 
sentem frente a uma situação corriqueira, que envolve a relação de amizade entre uma 
aluna sem e um aluno com NEE. Tal fato, na situação apresentada, preocupara o então 
Professor Vagner, que supunha que a aluna fazia as atividades para seu parceiro, o Maurício. 
A situação posta, vista por nós como muito simples, revelou-se complexa, trazendo 
implicações imediatas na execução desta pesquisa, pois passamos a observar as 
manifestações diretas e indiretas que influenciaram os depoentes.  

Contudo, mesmo concebendo a escola como um lugar altamente complexo, 
composto por subsistemas sociais internos hierarquizados, solidificados e com regras sociais 



pré-estabelecidas, diante de nosso objeto, limitamo-nos a considerar tão somente as 
opiniões de professoras e professores que ensinam Matemática, extraindo seus discursos 
das representações que têm sobre o fenômeno da deficiência.  

De maneira geral, as opiniões dos entrevistados sobre a temática, foram bastante 
diversificadas, culminando no aparecimento imediato de “sujeitos coletivos”, sumo das 
representações sociais, definidas a partir dos fatores cognitivos, afetivos, pessoais, 
interpessoais e sociais, uma vez que seus processos de legitimação necessitam das condições 
contextuais imbricadas nas relações sociais tensas de um determinado grupo. 

Apoiar a formação de duplas, grupos ou atividades que envolvam alunos comuns e 
alunos com NEE, revela representações saudáveis frente ao objeto investigado, uma vez que 
os resultados sugeriram o envolvimento desses profissionais que ensinam Matemática com 
esses alunos. Também é salutar considerar as posições desses atores sociais frente às ações 
que buscam solidificar o movimento da inclusão. 

As representações presentes no segundo discurso, revelaram a necessidade de ações 
que busquem clarear as principais metas da Educação Inclusiva. O grupo necessita de 
esclarecimentos acerca da temática, principalmente quando sua postura frente à situação, 
ora de indiferença ora de acolhimento, é promotora ou inibidora do processo de inclusão do 
aluno com NEE. Porém, “essa condição não ofusca a possibilidade de realização de um 
trabalho pedagógico capaz de levar em consideração as diferenças presentes na sala de 
aula” (Moreira & Manrique, 2010; p. 7). Ademais, constatamos que tais docentes, embora 
tenham boa vontade, não têm condições sócio-pedagógicas de lidar com alunos com NEE, 
uma vez que não tiveram formação para atuar com esses alunos.  

Similarmente, em uma pesquisa realizada no Brasil, que teve 31 professoras e 
professores que ensinam Matemática como sujeitos de pesquisa,  Moreira e Manrique 
(2010), constataram que “apesar de terem acesso a cursos diversos, leituras e palestras, os 
professores de Matemática, ao reforçarem que não desejavam ter alunos deficientes em 
suas classes, ou que não estão preparados para trabalharem com esses alunos, apontam 
para uma problematização evidente em nossa sociedade” (p. 7). Segundo os pesquisadores, 
a formação contínua pode ser um elemento promotor de discussões e ações que venham 
situar os referidos docentes no processo de inclusão, munindo-os de informações 
necessárias para ministrarem aulas de Matemática para alunos com NEE.  

Por outro lado, ter preocupações com respaldo negativo no processo emancipatório 
do aluno com NEE, relacionadas às situações tidas como tipicamente corriqueiras por 
aqueles que conhecem e pregam a integração da pessoa incomum, presentes nas escolas 
públicas de São Paulo, parece-nos inquietante e requer intervenções imediatas das 
Secretarias de Educação em relação a variados acontecimentos que ocorrem no âmbito 
escolar. Referimo-nos a intervenções estaduais no sentido de subsidiar a existência de uma 
escola inclusiva funcional, com profissionais bem preparados e espaços escolares 
adequados.  

A metodologia do DSC permitiu-nos, não somente destacar as representações sociais 
dessas professoras e professores, mas, também, captar respostas que fugiram do 
estereótipo “politicamente correto”, emaranhado em uma complexa rede de difusão de 
discriminação, preconceitos e não aceitação do diferente como constituinte de uma 
comunidade escolar que busca legitimar suas ações frente ao combate de atitudes como 
essas.  

Os resultados apontaram que alguns profissionais que estão diretamente envolvidos 
com os alunos incomuns necessitam, urgentemente, de ações que sejam capazes de 



combater o preconceito existente em sua prática social. Consequentemente, tais 
representações podem ser vistas como um retrocesso em relação às conquistas adquiridas e 
solidificadas ao longo das ações que buscam lugar para as minorias.  

Similarmente, é preciso repensar o sistema educativo no que concerne aos aspectos  
curriculares,  pedagógicos e humanos, capazes de reconhecer a interação social como 
patrimônio humano, que necessita ser lapidado, mas que respeite as conquistas efetivadas 
em cada etapa vencida rumo à uma inclusão eficaz.  

Neste sentido, vamos ao encontro das ideias propostas por Correia (2008) ao 
discorrer sobre os processos de socialização e intergração do aluno com deficiência, uma vez 
que “todos os alunos com NEE são capazes de aprender e de contribuir  para a sociedade 
onde estão inseridos” (p. 16).  
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