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Resumo: 
 
Vivemos hoje um importante processo mundial de transformação dos sistemas educacionais, 
onde o paradigma da inclusão globaliza-se e traz profundas implicações para o trabalho 
pedagógico. Nesse contexto a pesquisa “Inclusão de estudantes com deficiência no ensino 
superior. um estudo sobre representações sociais” objetiva identificar e analisar as representações 
sociais de docentes universitários sobre inclusão e deficiência e implicações pedagógicas. Tendo 
como lócus núcleos de acessibilidade de universidades federais e um curso de graduação com 
estudantes com deficiência, a coleta de dados priorizará o multimétodo e para a análise será 
utilizada a Análise do Discurso, que segundo Orlandi (2005) concebe a linguagem como 
mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Espera-se que a pesquisa gere 
proposições para aprimorar o Programa Incluir e as práticas educacionais.  
 
Palavras-chaves: Deficiência e Inclusão – representações sociais – docentes universitários  
 
 
 
Abstract:  
 
We live today globally important process of transformation of educational systems, where the 
paradigm of inclusion goes global and has deep implications for the pedagogical work. In this 
context research "Inclusion of students with disabilities in higher education. a study on social 
representations" aims to identify and analyze the social representations of university teachers 
about inclusion and disability and its pedagogical implications. The locus of this research will 
take place in the nucleus of accessibility in federal universities and will involve undergraduate 
students with disabilities, the strategy adopted to data collection is the multimethod, and to 
analyse will be used to Discourse Analysis, which according to Orlandi (2005) conceives 
language as a necessary mediation between the man and the natural and social reality. Expected 
to generate research propositions to improve the program and include educational practices. 
 
Keywords: Disability and Inclusion - social representations – university teachers. 
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I - Inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior. Um estudo sobre 
representações sociais 
 

 A temática da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva tem sido alvo, na 

atualidade, de muitas reflexões e debates por parte dos profissionais da educação e áreas afins. 

Seus pressupostos filosóficos e legais estão intimamente associados à evolução dos direitos 

humanos e pressupõem importantes mudanças no trabalho pedagógico no âmbito da gestão e das 

práticas educacionais.  Por diferenciar-se substancialmente de outras formas de inserção de 

pessoas com deficiência no sistema educacional, a educação inclusiva requer uma visão ampliada 

de educação, dos recursos, da estrutura, do currículo e uma mudança estrutural do sistema 

educacional.  

Para melhor dimensionar a concepção de inclusão Mantoan (2003) refere-se a metáfora do 

caleidoscópio e da cascata. A alusão tem o objetivo de chamar a atenção para dois grandes 

paradigmas estruturantes do trabalho educacional direcionado aos estudantes com deficiência, em 

torno dos quais tem se organizado o sistema educacional em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino: integração (cascata) e inclusão (caleidoscópio).  Enquanto o processo de 

integração se traduz por uma estrutura educacional considerada como um “sistema de cascata” 

porque prevê uma inserção parcial e serviços segregados, onde o estudante pode transitar no 

sistema escolar, da classe regular ao ensino especial, a inclusão prevê a inserção plena e 

incondicional de todos, sem discriminações, nas salas de aula do ensino regular. A metáfora do 

caleidoscópio, utilizada originalmente por Forest e Lusthaus (1987) é assim descrita por esses 

autores: "O caleidoscópio precisa de todos os pedaços que o compõem. Quando se retira pedaços 

dele, o desenho se torna menos complexo, menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e 

evoluem melhor em um ambiente rico e variado" Forest e Lusthaus, (1987, p. 06). 

Essa proposição conceitual de inclusão já se encontra implícita, em 1988, no texto de 

nossa atual Constituição Federal (BRASIL, 1988) que elegeu a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República e a promoção do bem de todos sem preconceito 

ou qualquer forma de discriminação (art. 3º, inc. IV) como um dos seus objetivos fundamentais. 

Assim, assegurou o direito de todos à educação (art. 205), tendo como princípio do ensino a 

igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola (art. 206, inc. I) e garantindo 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um (art. 208, inc. V).  A partir de então, eventos importantes no âmbito 
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internacional têm produzido documentos orientadores para a implementação de políticas 

educacionais inclusivas, a exemplo da Declaração Mundial Sobre Educação para Todos 

(Tailândia, 1990); da Declaração de Salamanca (Espanha, 1994); da Convenção Interamericana 

para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência (Guatemala, 2001); da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

(Estados Unidos, 2006), entre outros. 

No Brasil muitas medidas têm sido tomadas para assegurar o direito das pessoas com 

deficiência à educação, entre elas a publicação recente da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva entregue ao Ministro da Educação em 7 de janeiro de 2008. 

O Documento tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas 

de ensino para garantir acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade 

nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; 

formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da 

educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, 

nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas. (MEC/SEESP, 2008). 

Especificamente com relação a educação superior podemos constatar uma sensibilização 

da comunidade acadêmica para as questões relacionadas a inclusão educacional  de grupos 

sociais de vulnerabilidade social. Tratando-se especificamente de estudantes com deficiência, as 

universidades brasileiras vêm sofrendo inúmeras transformações no que tange as novas 

prerrogativas legais que reposicionam a educação especial e a definem como “(...) modalidade de 

ensino que permeia todas as etapas, níveis e modalidades de ensino desde a educação infantil até 

o ensino superior3”.  

Uma primeira iniciativa por parte do Ministério da Educação com relação ao acesso de 

estudantes com deficiência no ensino superior partiu da Portaria nº 179/1994 que recomenda a 

inclusão da disciplina “Aspectos Ético-Político-Educacionais da Normalização e Integração da 

Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”. A orientação era, prioritariamente, para os cursos 

de Pedagogia, Psicologia e demais licenciaturas, e a inclusão de conteúdos relativos a essa 

disciplina em cursos da saúde, serviço social e demais cursos superiores, de acordo com as suas 
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especificidades. A Portaria orientava, ainda, para a manutenção e expansão de cursos adicionais 

de graduação e de especialização nas diversas áreas da educação especial. 

Outra medida não menos importante e que reflete a mobilização de pais, familiares e dos 

próprios estudantes com deficiência na reivindicação por acesso e permanência em cursos de 

nível superior; foi o Aviso Circular n.o 277 divulgado pelo MEC em 8 de maio de 1996, com 

sugestões especialmente voltadas para o processo seletivo, recomendando ainda que a instituição 

possibilitasse “a flexibilização dos serviços educacionais e da infraestrutura, bem como a 

capacitação de recursos humanos”, de modo a permitir a permanência com sucesso desses alunos 

nos cursos. 

Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a 

“Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência” define a educação 

especial como uma modalidade de educação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades 

de ensino, desde a educação infantil até a educação superior, enfatizando a atuação complementar 

da educação especial ao ensino regular. 

Numa perspectiva de continuidade e fortalecimento da inclusão educacional no ensino 

superior outra legislação, específica para as pessoas com deficiência física e sensorial, surgiu com 

a Portaria n.o 1.679, de 2 de dezembro de 1999 que determinou que fossem incluídos nos 

instrumentos de avaliação dos cursos de nível superior, para fins de autorização, reconhecimento, 

credenciamento e renovação, os requisitos de acessibilidade listados no mesmo documento. Essa 

Portaria foi substituída por outra: Portaria n.o 3.284, de 7 de novembro de 2003, que, por ser  

ainda mais específica no detalhamento das condições de acessibilidade que devem ser construídas 

nas instituições de ensino superior, para instruir o processo de avaliação das mesmas representou 

um avanço conceitual.  

Ainda na direção destas orientações a Resolução do Conselho Nacional de Educação - 

CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores para a Educação Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever, 

em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que 

contemple os conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Também o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 - trata dos requisitos de 

acessibilidade em diversas áreas, determinando que “ (...) os estabelecimentos de ensino de 
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qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e 

utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida” (art. 24). Além disso, devem colocar “à disposição de professores, 

alunos, servidores e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas 

técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de 

condições com as demais pessoas” (art. 24, § 1º, inc. II). Do cumprimento destas disposições 

depende a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo 

Poder Público. Também são fixados prazos para que os estabelecimentos e espaços de uso 

público existentes possam se adequar à lei.  

Em 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas – PDE, reafirmado pela Agenda Social, tendo como um de seus eixos o acesso e a 

permanência das pessoas com deficiência no ensino superior. O Documento focaliza a qualidade 

da educação e apresenta instrumentos de aferição do nível de eficácia do ensino ministrado nas 

escolas brasileiras. 

Todas essas proposições têm desencadeado um conjunto de ações e políticas que dão 

conseqüência aos princípios filosóficos da inclusão, contudo, grande maioria das pessoas com 

deficiência continuam excluídas dos espaços educacionais. Sabe-se que os estudantes com 

deficiência que conseguem transpor as diversas barreiras da exclusão presentes na educação 

básica e no concurso vestibular e chegam à universidade encontram, novamente, uma instituição 

despreparada, em suas bases política, organizacional e, principalmente, na epistemologia que está 

subjacente a ação docente dos professores universitários. Estes, geralmente, possuem um 

imaginário empobrecido acerca das possibilidades de participação e construção do conhecimento 

em estudantes com deficiência e isso faz com que não invistam na educação dos mesmos. A falta 

de condições se materializa, ainda, na ausência de intérpretes de língua de sinais em sala de aula, 

de instalações físicas adequadas, de impressoras Braille, de diferentes recursos de acessibilidade 

e ajudas técnicas indispensáveis para garantir acessibilidade ao currículo, e na inexistência de 

eixos temáticos ou disciplinas que incluam, nos diferentes cursos, a discussão acerca da inclusão 

educacional de estudantes com deficiência e demais grupos sociais historicamente excluídos do 

processo educacional.   

Pensar a inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior, na perspectiva dos 

professores envolvidos nesse processo implica conhecer suas representações, a forma como estão 
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sendo impactados pelas políticas governamentais, implica vê-los como sujeitos de mudanças na 

(re)construção de valores que, por muito tempo, foram seus referenciais de docência. 

 

II - Representações Sociais, deficiência e inclusão: articulações possíveis   

 

 As reflexões acima servem de esteira para a nossa proposta investigativa, que traz 

como título “Inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior. Um estudo sobre 

representações sociais”.  A partir dos referentes teóricos e conceituais sobre inclusão educacional 

de estudantes com deficiência no ensino superior buscamos refletir sobre os fenômenos4 

“deficiência” e “inclusão” sob a perspectiva do sistema de representações que os professores 

universitários possuem acerca da deficiência e da inclusão.  

     A intencionalidade de capturar as representações sociais sobre deficiência e inclusão 

de forma articulada revela o entendimento de tratar-se, no Brasil, de uma construção de conceitos 

em rede.  A forma como foram sendo materializados os fundamentos legais e conceituais da 

educação inclusiva nas escolas e universidades brasileiras revela uma construção associativa 

entre os dois vocábulos: deficiência e inclusão. Lopes e Hattge, 2009 confirmam essa constatação 

e exemplificam, a partir da análise que fazem a cerca das matérias veiculadas na Nova Escola, 

revista de ampla circulação entre os profissionais da educação e áreas a fins: “(...) variam um 

pouco os itens, mas quando a revista aborda o tema “inclusão”, desde 1999 ele está associado a 

diversas deficiências. (...) atender às crianças com deficiência na escola regular é o chamamento 

da inclusão” (p.23).     

Esse entrelaçamento entre deficiência e inclusão, existente tanto na literatura quanto nas 

práticas pedagógicas das escolas e universidades brasileiras carrega consigo toda uma rede de 

sentidos que precisa ser apreendida quando se deseja não só conhecer as representações sociais e 

suas implicações no trabalho docente, como também gerar proposições teórico-conceituais 

indutoras de novas reflexões e debates, o que é também nosso propósito com a pesquisa ora 

socializada.  

Ademais, no âmbito da investigação em questão, a importância de conhecer e refletir 

sobre as representações sociais que professores universitários possuem sobre inclusão e 

deficiência é intensificada pelo entendimento que temos de que essas representações se 

constituem muito além do ambiente intraprofissional, num movimento complexo e continuado de 
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ressignificação de identidades, pessoal-profissional e consubstanciam-se, de forma expressiva, 

orientando e justificando comportamentos direcionados aos estudantes com deficiência.  

 A Teoria das Representações Sociais foi delineada pelo psicólogo social francês Serge 

Moscovici, em 1961, em um estudo sobre a representação social da psicanálise. Este renomado 

pesquisador conseguiu trazer a tona e sistematizar, em forma de conhecimento, distinto de 

qualquer outra espécie de conhecimento5 – as representações sociais – representações essas, que 

fazem parte da condição humana: a busca incessante de saber sobre como o homem constitui, 

conhece e explica a realidade que o cerca. Assim, as representações sociais têm a finalidade de 

“tornar familiar algo não-familiar”, e, ao fazê-lo, nunca reproduzem a realidade tal e qual, mas a 

transformam e simplificam, retirando-a do escopo científico e conceitual que lhe deu origem. A 

essa dinâmica processual Moscovici (1961) atribuiu os conceitos de objetivação e ancoragem. 

É nesse sentido que a Teoria das Representações Sociais ao abandonar a dicotomia clássica 

e, em particular, fortemente assumida pelas abordagens behavioristas – entre sujeito e objeto, 

confere um novo estatuto ao que se convencionou chamar de “realidade objetiva” que não mais é 

concebida a priori, mas representada, significada pelo indivíduo ou pelo grupo, reconstruída em 

seu sistema cognitivo, integrada em seu sistema de valores, dependente de sua história e do 

contexto social e ideológico que o cerca. Assim, para Abric (2000), a representação não é um 

simples reflexo da realidade, ela é uma organização significante. 

Enquanto a objetivação torna palpável e significativo aquilo que era abstrato, a ancoragem 

possibilita ao sujeito integrar o objeto da representação em um sistema de valores que lhe é 

peculiar, denominando e classificando-o em função dos laços que este objeto mantém com sua 

inserção social. Sabemos que um novo objeto foi ancorado quando ele passa a integrar, mediante 

ajustes, um sistema de categorias já existentes.  

 Essa perspectiva, que coloca em evidência o papel das representações sociais na dinâmica 

das relações e das práticas sociais cotidianas, coaduna-se com a definição de representações 

sociais formulada por Denise Jodelet no Grand Dictionnaire de la Psychologie, trabalho 

publicado em 1991. Na definição a pesquisadora se mantém fiel a proposta original de Moscovici 

e a ela agrega sua abordagem culturalista, privilegiando um enfoque histórico e cultural para a 

compreensão do simbólico:  

 

Forma de conhecimento corrente, dito “senso-comum”, caracterizado pelas 
seguintes propriedades: 1. Socialmente elaborado e partilhado; 2. Tem uma 
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orientação prática de organização, de domínio do meio (material, social, ideal) e 
de orientação das condutas e da comunicação; 3. Participa do estabelecimento de 
uma visão de realidade comum a um dado conjunto social (grupo, classe, etc.) 
ou cultural. (JODELET, 1991, p.668). 

 

A definição concebe as representações sociais como uma forma de conhecimento social e 

explicita o valor heurístico das mesmas, enfatizado pela mesma pesquisadora, em outro estudo6 

onde ela chama a atenção para a possibilidade de articulação entre o estudo das representações 

sociais e as práticas de intervenção. Para Jodelet, (2007, p.49) “(...) toda intervenção supõe, 

necessariamente, a consideração das representações sociais”, muito embora se constituam, as 

representações sociais, em um domínio científico em si, não necessitando de nenhum tipo de 

aplicação para se desenvolver. 

É nessa convicção que situo o propósito da pesquisa aqui socializada e considero 

fundamental conhecer as representações docentes sobre deficiência e inclusão e suas implicações 

na dinâmica das relações que envolvem o fazer docente.  A originalidade do conhecimento 

permitido palas representações sociais possibilita um novo olhar sobre velhas questões 

relacionadas ao campo educacional e que poderá induzir a construção de uma crítica sistemática e 

criteriosa que se traduza em diretrizes orientadoras de um novo projeto de universidade 

acolhedora. A seguir situo o contexto da pesquisa em seus meandros metodológicos e apresento 

algumas reflexões parciais, articuladas nesse momento, tão somente a revisão de literatura e 

experiência pessoal da pesquisadora, devido a não realização da coleta de dados.    

 

III - Contexto metodológico e reflexões 

 

A pesquisa intitulada “Inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior. Um 

estudo sobre representações sociais” integra o Programa de Pós-Graduação em Educação – 

Doutorado e insere-se na linha de pesquisa: Escola, Aprendizagem, Ação Pedagógica e 

Subjetividade na Educação. Como objetivo geral pretende-se “identificar e analisar as 

representações sociais de docentes universitários sobre deficiência e inclusão e suas implicações 

na atuação junto a estudantes com deficiência nos núcleos de acessibilidade e nas salas de aula 

inclusivas”. Nesse sentido elegemos como objetivos específicos: Investigar as representações 

sociais dos professores atuantes no Programa Incluir sobre inclusão e deficiência e os prováveis 
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elementos do núcleo central e sistema periférico; conhecer a gênese histórica da representação 

social sobre deficiência; comparar as representações sociais de deficiência e inclusão dos 

professores atuantes no Programa Incluir e professores de sala de aula inclusiva; analisar as 

implicações das representações sociais dos professores no processo de  inclusão de estudantes 

com deficiência no ensino superior e; gerar proposições teórico-conceituais que possam subsidiar 

e aprimorar as práticas pedagógicas desenvolvidas nos núcleos de acessibilidade das instituições 

federais de ensino superior.  

O locus para o desenvolvimento da pesquisa será o Programa Incluir: acessibilidade ao 

ensino superior, uma ação do Ministério da Educação direcionada às instituições federais de 

ensino superior com o propósito de criar espaços de acessibilidade para a inserção acadêmica de 

estudantes com deficiência e um curso de graduação com estudantes com deficiência incluídos. 

Os participantes serão 108 professores universitários que atuam nos 54 núcleos de acessibilidade 

das Instituições Federais de Ensino Superior - dois professores em cada núcleo -  o que perfaz o 

universo total de professores dos núcleos e os professores e estudantes do curso de graduação 

selecionado. 

 O Programa Acessibilidade ao Ensino Superior – Incluir, desenvolvido desde 2005 pelas 

Secretarias de Educação Especial e Educação Superior do Ministério de Educação, em parceria 

com as instituições federais de ensino superior (IFES), é a primeira iniciativa do governo federal 

dirigida às IFES em termos de financiar ações relacionadas diretamente à acessibilidade de 

pessoas com deficiência no ensino superior. Conforme informações disponíveis no site do 

Ministério da Educação7, a proposta tem como objetivo promover ações que assegurem o acesso 

e permanência desses estudantes nas instituições federais de ensino superior (IFES); apoiar a 

criação, reestruturação e/ou consolidação de núcleos de acessibilidade nestas instituições; 

implementar a política de acessibilidade plena e promover a eliminação de barreiras pedagógicas, 

atitudinais, arquitetônicas e de comunicações e a efetivação da política de acessibilidade 

universal.   

Para a coleta de dados a estratégia adotada será multimétodo, onde utilizaremos as 

técnicas de: questionário, entrevistas e observações participantes. O questionário será aplicado a 

todos os professores atuantes no Programa Incluir, a fim de coletar as representações sociais 

sobre deficiência e inclusão. Já a entrevista com roteiro semi-estruturado será realizada com uma 

amostra por região utilizando o critério de saturação. Por fim, as observações serão realizadas em 
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um único núcleo de acessibilidade que será na Universidade de Brasília. A estratégia de grupos 

focais é levantada também como possibilidade se, aplicados os demais instrumentos houver ainda 

a necessidade de trazer à tona outros elementos (produzidos pela interação), que revelem pontos 

de consenso e dissenso, fundamentais para dar resposta às indagações da pesquisa. 

Para a análise dos dados coletados pretende-se utilizar a Análise do Discurso, que 

desempenha papel fundamental na realização deste trabalho, uma vez que, nesta perspectiva, o 

discurso deve ser entendido como a construção de sentidos num dado momento da história e num 

contexto social determinado, propicia a análise da realidade estudada. Segundo Orlandi (2005):  

 
A Análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o 
homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna 
possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 
transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho simbólico 
do discurso está na base da produção da existência humana, (p.15). 
 

As reflexões advindas da pesquisa são ainda parciais e provisórias, limitadas pelo 

momento em que se encontra, mas tem possibilitado clarificar sobre como o encontro – 

representações sociais – educação inclusiva – deficiência pode lançar luzes para a compreensão 

das práticas educacionais de docentes universitários que atuam com estudantes em situação de 

deficiência, podendo vir a contribuir para instaurar um novo ethos na educação, a partir de novas 

perspectivas para antigas questões envolvendo aspectos teóricos e metodológicos das pesquisas e 

das práticas educacionais.  

 Ressalta-se que alguns elementos pessoais de nossa inserção profissional, enquanto 

docente no ensino superior e consultora de organismos internacionais no Ministério da Educação 

agregam valor analítico a realidade investigada. Enquanto consultora pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência – UNESCO, atividade que realizei durante o ano de 

2008, tive a oportunidade de desenvolver um diálogo profícuo e duradouro com os professores 

responsáveis pelos núcleos de acessibilidade, o que provocou muitas reflexões, questionamentos 

e problematizações a respeito da inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior, sob 

a perspectiva dos professores envolvidos no processo. Os relatórios obtidos como parte do 

trabalho da consultoria revelaram, à época, que as IFES reconheciam a relevância da educação 

inclusiva de estudantes com deficiência no ensino superior, entretanto, a concepção de 

acessibilidade presente nas propostas encaminhadas à Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação ainda estava bastante associadas a questão arquitetônica, como se a 
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universidade concebesse as barreiras arquitetônicas como as únicas a serem transpostas para a 

efetivação da inclusão educacional. 

A partir do momento em que a Teoria das Representações Sociais me foi apresentada 

comecei a perceber que ela, com sua forma original de entender a história, a realidade social, 

poderia significar uma possibilidade promissora de leitura dessas práticas e de entendimento de 

velhas questões relacionadas ao ensinar e ao aprender em salas de aula inclusivas.  

Ao dizer de Abric (1998) a representação funciona como um sistema de interpretação da 

realidade que rege as relações dos indivíduos com seu meio físico e social, determinando seus 

comportamentos e suas práticas. Assim justifica-se a importância de identificar as representações 

sociais de docentes universitários sobre deficiência e inclusão no entendimento de que, a forma 

como esses profissionais as representam consubstancia suas práticas educacionais. Espera-se que 

a pesquisa gere proposições teórico-conceituais que venham a aprimorar as práticas educacionais 

inclusivas nas instituições de ensino superior. 
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