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Resumo: 
 

A idéia de que todas as pessoas têm direito à educação pressupõe que, num contexto mais amplo, 
abordem-se questões referentes à exclusão social, que, de acordo com Moriña (2008), 
configuram-se como um processo estrutural e não pontual ou conjuntural. Nesse sentido, a 
educação inclusiva deve ser concebida como um processo em construção, que desafia qualquer 
situação de exclusão, procurando mecanismos para eliminar as barreiras que obstaculizam uma 
educação para todos.  Embora o desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos dependa de 
uma série de fatores e atores, especificamente na sala de aula, Mantoan (2003) afirma que o 
professor desempenha a tarefa de promover um contexto educacional acolhedor das diferenças 
humanas. Frente a esse cenário, esse estudo objetiva investigar as representações sociais de 
professores do ensino fundamental sobre a aprendizagem de estudantes com deficiência, e refletir 
sobre as implicações dessas representações no processo de inclusão e escolarização de alunos 
com deficiência. 
  
Palavras chave: Educação Inclusiva, Representações Sociais, aprendizagem de estudantes com 

deficiência. 

  

 

 

Abstract:  

 The idea that all people have the right to education presupposes that, in a broader context, to 
address issues of social exclusion, which, according to Morina (2008), appear as a structural 
process and not a temporary or cyclical. In this sense, inclusive education must be conceived as 
an ongoing process that defies any situation of exclusion, seeking mechanisms to remove barriers 
that hinder education for all. Although the development of inclusive educational systems depends 
on a number of factors and actors, specifically in the classroom, Mantoan (2003) states that the 
teacher performs the task of promoting a friendly educational context of human differences. 
Faced with this scenario, this study investigates the social representations of elementary school 
teachers on disabled students learning, and reflects on the implications of these representations in 
the process of inclusion and education of students with disabilities.  
 
Key words: Inclusive Education, Social Representations, disabled students learning. 
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Uma breve apresentação do contexto 

 
A Educação Básica registrou segundo o Censo Escolar MEC/INEP (2009), 639.718 

matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação, das quais 454.927 são matrículas na rede pública de ensino. Para 

compreender esses indicadores é relevante considerar que em 1998 o número de matrículas desse 

mesmo segmento era de apenas 337.326, o que configura um crescimento de 89,6% em 11 anos. 

Outro dado importante diz respeito ao incremento das matrículas em escolas com orientação 

inclusiva, que passaram de 43.923 (13%) para 387.031 (60,5%), nesse mesmo período.   

Com o crescimento do número desses alunos no sistema regular de ensino, principalmente 

nas escolas públicas, a escola que sempre trabalhou com padrões homogeneizadores de ensino, 

atribuindo ao outro (nesse caso aos alunos) as situações de fracasso escolar, declara não ter 

condições de atender a esse alunado. O fato é que todos os alunos, independentemente de suas 

características físicas, emocionais, sociais e culturais, têm direito à educação.  

Um dos obstáculos que se interpõem na implementação de uma educação que respeite e 

valorize as diferenças de todos os estudantes, diz respeito às queixas expressas pelos professores 

que afirmam não terem condições de enfrentar os desafios da educação inclusiva, e reclamam por 

políticas de formação continuada que possibilitem a interação entre os conhecimentos 

acadêmicos e a prática docente baseada nas situações que enfrentam no cotidiano escolar..   

Assim, esse estudo propõe levantar e analisar as representações sociais dos professores do 

Ensino Fundamental – séries iniciais sobre a aprendizagem de estudantes com deficiência, 

matriculados na rede regular de ensino, e identificar possíveis implicações na prática pedagógica 

a partir da ótica das representações sociais desses professores. Como desdobramento, desse 

estudo espera-se também, propor contribuições teórico-conceituais que possam colaborar no 

desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas.  

 

Os desafios da Educação Inclusiva e as contribuições da Teoria das Representações 

Sociais 

 O direito à educação tão propagado e defendido atualmente é conseqüência das lutas 

históricas dos movimentos sociais, dos avanços nos marcos legais e do entendimento de que de 

que todas as pessoas têm direito à educação. Moriña (2010) afirma que o fato de que a algumas 
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pessoas é negado o direito de acesso às estruturas sociais, econômicas, trabalhistas e educacionais 

deve ser combatido de todas as formas.  

  Nesse sentido, ainda segundo essa autora, a educação inclusiva se concebe como um 

processo inacabado que desafia a qualquer situação de exclusão, procurando mecanismos para 

eliminar as barreiras que obstaculizam uma educação para todos. Assim, uma escola para todos 

deve fundamentar seu projeto político pedagógico no princípio da inclusão e criar oportunidades 

de escolarização e aprendizagens para todos os membros da comunidade escolar.  

 Stainback e Stainback (1999) apoiando-se na Conferência Mundial de 1994 da UNESCO 

sobre necessidades educacionais especiais, assim afirmam: “a exclusão nas escolas lança 

sementes do descontentamento e da discriminação social. A educação é uma questão de direitos 

humanos, e os indivíduos com deficiências devem fazer parte das escolas, as quais devem 

modificar seu funcionamento para incluir todos os alunos” (p. 21). 

  A Declaração de Salamanca (Brasil 1994) enfatiza as necessidades educacionais especiais 

e redimensiona o entendimento de que a origem das dificuldades de aprendizagem se encontra no 

aluno, buscando inverter a lógica que perpetua a segregação ainda presente nas escolas e na 

sociedade. Dessa forma, faz um movimento no sentido do compartilhamento de 

responsabilidades ao estabelecer as bases da Educação Inclusiva, segundo a qual,  

“o princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos e 
alunas aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das 
dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e 
satisfazer as necessidades diversas de seus alunos e alunas, adaptando-se aos 
vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de 
educação para todo(a)s através de currículos adequados, de uma boa organização 
escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma 
cooperação com as respectivas comunidades” (pp. 11-12).  

 

A diversidade, que é parte integrante da condição humana, aponta para a necessidade de a 

escola dar respostas a todos, indiscriminadamente. Neste contexto de transformação educacional, 

o docente tem um papel central. Cabe aos sistemas de ensino, diante dessa realidade, formar 

professores capazes de utilizarem metodologias de ensino que melhor respondam aos estilos de 

aprendizagem individual e que possibilitem à aprendizagem escolar de cada estudante. 

Diante desse cenário a formação docente tem um status diferenciado, sendo considerada 

como uma das prioridades da agenda internacional e nacional, pois os professores têm papel 

fundamental na melhoria da qualidade do ensino e, conseqüentemente, no combate ao fracasso 
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escolar principalmente de crianças, jovens e adultos com necessidades básicas e especiais de 

aprendizagem. De acordo com  Stainback & Stainback (1999),  

“o que está em questão no ensino inclusivo não é se os alunos devem ou não 
receber, de pessoal especializado e de pedagogos qualificados, experiências 
educacionais apropriadas e ferramentas e técnicas especializadas das quais 
necessitam. A questão está em oferecer a esses alunos os serviços de que 
necessitam, mas em ambientes integrados, e em proporcionar aos professores 
atualização de suas habilidades” (p.25). 

No Brasil, inúmeros programas, projetos e ações voltados para a formação continuada de 

professores têm sido implementados desde a década de 90 com o objetivo de preparar os docentes 

para ensinarem com maior qualidade a todos os alunos. A formação continuada diz respeito a 

qualquer ação de capacitação, reciclagem ou atualização de docentes em exercício do magistério. 

O pressuposto comum dessas formações é que os docentes precisam se qualificar para atuar em 

determinadas áreas e, portanto, necessitam ter acesso a conhecimentos, informações e habilidades 

para o seu desenvolvimento profissional.  

As dificuldades encontradas pela escola para promover situações de aprendizagem que 

favoreçam o sucesso acadêmico têm desencadeado um movimento para entender e atender tais 

demandas, pois tanto os alunos como os professores experimentam sentimentos de impotência, 

desilusão, despreparo e culpabilidade frente às proporções inaceitáveis de fracasso escolar. Uma 

das formas de os professores lidarem com esse sentimento é expressa prioritariamente em suas 

falas, em suas queixas (Neves & Almeida, 2003), que revelam um despreparo para trabalhar com 

os alunos com deficiência. Assim, considera-se importante que os cursos de formação continuada 

possam conter conteúdos específicos para o atendimento desse alunado, mas, sobretudo possa 

constituir-se como um  espaço para lidar com o sofrimento desses professores.  

A Teoria das Representações Sociais pode colaborar com esse processo, na medida em 

que nos convida a pensar sobre o processo que estamos vivenciando, a inclusão de estudantes 

com deficiências na escola comum. Entretanto, é preciso considerar-se também as questões 

relacionadas à cronologia e à lineariedade quando se trabalha com esse referencial, pois um 

objeto só se torna uma representação social quando passa a fazer parte de um coletivo, parte do 

senso comum, reificado, quando um grupo dá significado a esse objeto.  

As representações sociais carregam uma simbologia criada nos grupos sociais. Os estudos 

dessa teoria podem se constituir como um campo de investigação importante para estabelecer 

interfaces entre as significações instituídas sobre os processos de ensinar e de aprender para 
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pessoas com deficiência e a formação de professores, uma vez que, segundo Moscovici (1988), o 

objetivo da Teoria das Representações Sociais é explicar os fenômenos do homem a partir de 

uma perspectiva coletiva, sem perder de vista a individualidade, pois as representações sociais 

são ao mesmo tempo individuais e sociais. O reconhecimento da dinamicidade das representações 

sociais é muito importante, pois nos permite compreender a potencialidade dessa Teoria para 

transformar uma realidade social.  

Para Almeida, as representações sociais nos permitem explicar a realidade que nos cerca a 

partir de saberes instituídos, mas também nos possibilita construir novos conhecimentos, que vão 

incorporar-se aos conhecimentos anteriores e assim sucessivamente. Para essa autora, “(...) ao 

integrar um novo conhecimento a saberes anteriores, faz do novo algo assimilável e 

compreensível” (2001, p.132).  

A “objetivação” e a “ancoragem” funcionam como princípios gerais para a compreensão 

da construção de uma representação social, e segundo Moscovici (2005), explicam a 

transformação de um saber ou de um objeto não familiar em algo familiar. Assim, frente a um 

processo tão novo, desconhecido, e ainda em construção, como é o caso da inclusão educacional 

de estudantes com deficiência, essa Teoria pode constituir-se como uma ponte para auxiliar a 

travessia, buscando tornar concreto (efetivação da educação inclusiva) aquilo que ainda é abstrato 

(a educação inclusiva somente no plano das idéias). 

Ao trazer os referenciais da Teoria das Representações Sociais, é preciso também fazer 

menção às questões relacionadas aos preconceitos e mitos sedimentados por um longo período da 

história a respeito da educação de pessoas com deficiência. Castoriadis (1982) elabora a noção de 

“magma”, termo que pega emprestado da geologia e que utiliza para comparar o magma de um 

vulcão (em suas formas gasosa, líquida e sólida) com os conceitos solidificados ou “instituídos” 

na sociedade e o que está em movimento, ou o que é novo e está em processo de criação, portanto 

“instiuinte”. 

O “magma”, escolhido por Castoriadis para essa representação, aproxima-se muito do 

caráter dinâmico e das alterações permanentes da sociedade. Vivemos a partir de construções 

socioculturais; assim, essa ilustração é capaz de reproduzir o momento que atualmente 

vivenciamos no cenário educacional, os professores estão convivendo com incertezas e esse é um 

movimento que caracteriza a sociedade.  
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Corroborando com essas idéias e ao mesmo tempo apontando para o perigo que 

incorremos ao nos depararmos com novos conceitos, Jodelet (2001) afirma que as privações 

podem dificultar ou impedir que alguns sujeitos compartilhem de uma representação social “(...) 

quando um acontecimento surge no horizonte social, que não se pode mostrar indiferente: 

mobiliza medo, atenção e uma atividade cognitiva para compreendê-lo, dominá-lo e dele se 

defender” (p.20).  

Assim, frente aos desafios que emergem com a Educação Inclusiva, os professores 

sentem-se desestabilizados e buscam ter acesso a informações que possam suprir suas demandas. 

Se, por algum motivo, esses professores não tiverem essa oportunidade, as representações serão 

elaboradas com o que se apresenta e com o que está disponível. Essas representações se 

inscrevem nos quadros de pensamentos pré-existentes e enveredam para construções com base 

conceitual insuficiente para vencer os mitos que se estabeleceram a respeito da aprendizagem de 

estudantes com deficiência em nosso cotidiano. 

As considerações traçadas até aqui nos possibilitam compreender que respeitar e valorizar 

a diversidade, como característica constituinte do ser humano e das sociedades, é reconhecer o 

desenvolvimento humano como um processo cultural. Rogoff (2005) defende a idéia de que “as 

pessoas se desenvolvem como participantes das comunidades culturais. Seu desenvolvimento só 

pode ser compreendido à luz das práticas e circunstâncias culturais de suas comunidades, as quais 

também mudam” (p.15). 

A abordagem sócio-histórica de Vigotsky postula a compreensão do papel ativo da 

história no desenvolvimento psicológico humano, e também se constitui com um dos fios 

condutores dessa pesquisa. Nessa perspectiva, os seres humanos são co-construtores da sua 

trajetória de desenvolvimento como seres singulares e sociais. Oliveira (1997) define essa 

abordagem como aquela que “integra o homem como corpo e mente, enquanto ser biológico e 

social, enquanto membro da espécie humana e participante de um processo histórico” (p.23).  

O estudo de eventos, como a inclusão educacional e a formação de professores, composto 

pelas interações entre indivíduos, grupos ou sociedades - incluindo crenças, valores, mitos e 

instituições com seus papéis constituintes, compartilhados pelas pessoas da relação, de grupos ou 

sociedades específicas e requer a adoção de uma abordagem que reflita os avanços conceituais e 

práticos no campo educacional. (Dessen & Costa Junior, 2005). 
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O caminho escolhido para realizar esse estudo 

Na educação e outras áreas das ciências sociais as metodologias qualitativas têm sido cada 

vez mais utilizadas, pois conforme esclarece Lüdke e André (1986), o fato de terem o ambiente 

natural como fonte direta de dados, o pesquisador como o principal instrumento, e também de 

propiciar uma análise dos dados seguindo um processo indutivo, sem ter a necessidade de 

confirmar hipóteses estabelecidas a priori, favorecem a compreensão dos fenômenos 

educacionais, tão complexos e dinâmicos.  Ainda, complementando a adoção dessa abordagem, 

para Flick (2004), a abordagem qualitativa nos estudos das representações sociais possibilita 

compreender uma realidade tendo como foco a construção social de um determinado fenômeno e 

as conseqüentes mudanças na vida cotidiana. 

Outro ponto relevante a ser considerado nas pesquisas qualitativas diz respeito a 

finalidade da investigação, de acordo com Gaskell (2011, p. 68) o foco da pesquisa não busca 

quantificar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, procuram “(...) explorar o espectro de opiniões, 

as diferentes representações sobre o assunto em questão”. 

A pesquisa exploratória, de acordo com Gonsalves (2007, p.67) “é aquela que se 

caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de idéias, com objetivo de oferecer uma visão 

panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco explorado”. 

Esse parece ser o caso dos estudos sobre as representações sociais de professores acerca dos 

processos de construção do conhecimento de estudantes com deficiência, considerando o pouco 

tempo desde a implementação da educação inclusiva nas escolas brasileiras, que se deu 

efetivamente em 2008 com o lançamento da Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, pelo Ministério da Educação. 

Pela complexidade do fenômeno foco desse estudo e também pela utilização da Teoria 

das Representações Sociais como referencial teórico que irá subsidiar a análise de dados, a 

estratégia adotada para a coleta de dados é multimétodo, pois além de possibilitar a utilização de 

mais de uma técnica, permite a realização da investigação em diferentes e distintos momentos, 

bem como analisar o fenômeno em maior profundidade.  

Para esse estudo, a proposta é utilizar questionários, entrevistas semi-estruturadas e 

apresentação de figuras relacionadas às pessoas com deficiência, para professores que têm em 

suas salas de aula estudantes com deficiência, assim só serão escolhidas escolas que tenham 

informado no Censo Escolar/2011 terem matrículas de estudantes com deficiência. 
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O emprego da entrevista semi-estrturada tem como objetivo o estudo de significados 

subjetivos e de assuntos complexos. Outros instrumentos também serão disponibilizados, entre 

eles um questionário qualificado (em anexo) para pesquisas em representações sociais, que 

posteriormente será analisado com a utilização do software EVOC (análise de evocação), e a 

apresentação de figuras relacionadas à pessoas com deficiência, para coletar as representações 

sociais dos professores que tem estudantes com deficiência em suas salas de aula. 

 O EVOC é um software de análise de evocações, elaborado por Pierre Vergès (2002), 

que permite a realização de cálculos estatísticos, construindo matrizes de co-ocorrências, as quais 

servem de base para a construção das interpretações em quatro quadrantes, que vão dos 

elementos mais relevantes e evocados, ou “núcleo central” de uma representação, até os 

elementos menos citados ou evocados.  

As pesquisas qualitativas, segundo (Minayo, 1996) trabalham com: “significados, 

motivações, valores e crenças e estes não podem ser simplesmente reduzidos às questões 

quantitativas, pois que, respondem a noções muito particulares”. Assim, a entrevista como 

técnica para coleta de dados propicia conhecer dados subjetivos que se relacionam com os 

valores às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados. Para Gaskell (2011, p. 65) o objetivo 

de uma entrevista é “(...) uma compreensão mais detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos”. 

De acordo com Szymanski, (2008, p.18) “como procedimento de pesquisa, pode-se 

considerar uma entrevista semi-dirigida, àquela realizada em pelo menos dois encontros, um 

coletivo e outro individual. Não há um roteiro fechado “(…) mas os objetivos da entrevista 

devem estar claros.” Ainda de acordo com a autora, com essa metodologia os objetivos da 

pesquisa são considerados como base para a elaboração da questão desencadeadora, que deverá 

ser cuidadosamente formulada. A questão norteadora deve ser o ponto de partida para o início da 

fala do participante, focalizando no que se pretende investigar e ao mesmo tempo, ampliando o 

suficiente para que o participante escolha por onde quer começar”. (Szymanski (2008, p.27). 

A adoção da entrevista na pesquisa em educação, aliada a análise do conteúdo para a 

interpretação dos dados coletados no estudo sobre as representações sociais de professores a 

respeito da aprendizagem de estudantes com deficiência na rede regular de ensino, configura-se 

como um referencial teórico-metodológico que se alinha com essa proposição investigativa. 
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Para concluir a explanação sobre a escolha dos instrumentos utilizados nesse estudo, 

gostaria de esclarecer sobre a opção de acrescentar à coleta de dados, a utilização das figuras 

relacionadas à pessoas com deficiência. De acordo com Loizos (2011) o emprego de materiais 

visuais não é familiar e nem muito utilizado pelos pesquisadores, ele atribui essa realidade à falta 

de conhecimento sobre a potencialidade dessa técnica de coleta de dados. O autor afirma que a 

imagem, com ou sem acompanhamento de som pode oferecer um registro poderoso das ações 

temporais e dos acontecimentos reais. 

Com base nesses referenciais é que se fez a opção de utilizar diferentes técnicas para 

coleta de dados, pois de acordo com Flick (2004), as vantagens de se combinar métodos e 

técnicas de diferentes abordagens metodológicas propiciam focalizar diferentes aspectos do 

objeto investigado. Assim com a utilização dos questionários qualificados para a utilização do 

EVOC, a apresentação de figuras ilustrativas e posteriormente a realização das entrevistas, 

espera-se entrelaçar as informações obtidas de forma a encontrar pistas para compreender o 

objeto de estudo. 

 

Os participantes os procedimentos para a realização do estudo 

Os participantes dessa pesquisa são 70 (setenta) professores, que atuam nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal, e que tem, ou já tiveram 

em suas salas de aula estudantes com deficiência. Esse quantitativo está relacionado com a 

utilização do software EVOC, que precisa de um número de caracteres mínimo para gerar as 

informações esperadas.  

Para essa seleção o recorte sugerido é priorizar professores que já tiveram ou estão em 

contato com estudantes com deficiência, esses podem estar atuando nas salas de aula comum ou 

em salas de recursos oferecendo o atendimento educacional especializado. Esse critério está 

sendo utilizado porque o foco da pesquisa é conhecer as representações sociais de professores 

sobre a “aprendizagem” de estudantes com deficiência, assim entende-se que para alcançar esse 

objetivo, o ideal é investigar junto a que estejam trabalhando com esse alunado.  

Se estivéssemos buscando conhecer a percepção dos professores sobre a ”inclusão” de 

estudantes com deficiência, o recorte poderia englobar também professores que não têm ou nunca 

tiveram em suas salas de aula estudantes com deficiência, pois o objeto pesquisado não trataria 
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especificamente da construção do conhecimento por parte desse alunado, mas da percepção dos 

professores sobre a inclusão educacional.  

Outro ponto que precisa ser destacado é que com a utilização desse critério de seleção dos 

professores, fica clara a opção de se pesquisar mais profundamente a percepção de como se dá a 

aprendizagem de estudantes com deficiência, e não de traçar um comparativo entre a construção 

do conhecimento para estudantes com e sem deficiência. 

Ainda, à fim de justificar o recorte adotado para a realização da pesquisa, recorremos a Sá 

(1998) que nos alerta para a necessidade de uma correlação entre o sujeito e o objeto da 

representação que se pretende investigar, ao afirmar que “não podemos falar em representação de 

alguma coisa sem especificar o sujeito – a população ou conjunto social – que mantém tal 

representação (p.24)”. 

Para realizar esse trabalho, inicialmente, as escolas com matrículas de estudantes com 

deficiência das diversas regiões administrativas do Distrito Federal serão identificadas e 

selecionadas, posteriormente será estabelecido contato com a Regional de Ensino para informar 

os objetivos do estudo e solicitar autorização para a realização da pesquisa. Das escolas que se 

dispuserem a participar, serão então selecionados 70 (setenta), indicados pelo diretor ou 

coordenador pedagógico, para responderem ao questionário qualificado para pesquisas em 

representações sociais.  

A todos os professores participantes, a pesquisa será apresentada formalmente e, também, 

lhes será solicitado que assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a 

aplicação dos questionários, alguns professores serão indagados sobre a disponibilidade de 

participem da entrevista, para os que aceitarem participar dessa 2ª etapa, serão agendadas as 

entrevistas. Aos professores que participarem das entrevistas, também serão apresentadas as 

figuras relacionadas à pessoas com deficiência (3º etapa da pesquisa), para que expressem as suas 

percepções e sentimentos.  

Na condução da entrevista, após a apresentação de forma detalhada da pesquisa, que 

preferencialmente acontecerá num encontro coletivo com os professores de cada escola 

participante, poderá haver um período pequeno para a apresentação individual de cada um dos 

participantes. Nessa aproximação inicial, cada professor responderá a um pequeno questionário 

com dados demográficos de ordem pessoal (gênero, idade nível socioeconômico, estado civil, 

número de filhos, entre outras) e profissional, que possam abordar aspectos como: qual a sua 
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formação, tempo que leciona, um pequeno histórico de seu percurso profissional. Essa estratégia, 

segundo Szymanski, (2008, p.25), pode constituir-se como um momento de aproximação e 

aquecimento com os participantes.  

Para definir quantas entrevistas serão necessárias nessa investigação, considera-se como 

pressuposto que, permanecendo as mesmas opiniões e percepções, mais entrevistas não 

melhoram necessariamente a qualidade, ou levam a uma compreensão mais detalhada do objeto 

em estudo. Para Gaskell (2011, p.71) “embora as experiências possam parecer únicas ao 

indivíduo, as representações de tais experiências não surgem das mentes individuais: em alguma 

medida, elas são o resultado de processos sociais”. Assim, se a avaliação do fenômeno é 

corroborada progressivamente pelos entrevistados, o pesquisador, a certa altura percebe que não 

aparecerão novas percepções e estabelece o ponto de saturação. 

 

O que se espera com a análise dos dados 

De acordo com Bauer e Bas Aarts (2011) a construção do corpus de uma pesquisa 

“significa a escolha sistemática de algum racional alternativo que será explicado a seguir (p.39)”, 

e engloba também a tipificação de atributos desconhecidos. É essa a intenção da presente 

pesquisa, buscar informações desconhecidas sobre a percepção de professores sobre a 

aprendizagem de estudantes com deficiência. 

Para esses autores, a definição de corpus é “uma coleção finita de materiais, determinados 

de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar (p.44)”. 

Apoiando-se nesse pressuposto, acredita-se que a arbitrariedade com que se escolhe o recorte 

para efetivar a pesquisa é mais uma questão de conveniência, adequar-se ao objeto em estudo, do 

que uma intencionalidade em desprezar contribuições que possam advir de um universo não 

selecionado.  

Corroborando com esses autores, Franco (2005), afirma que o significado de um objeto de 

pesquisa pode ser absorvido, compreendido e então generalizado a partir de suas características 

definidoras e pelo seu corpus de significação. Assim, para ela o “sentido implica a atribuição de 

um significado pessoal e objetivado que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir 

das representações sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas e emocionais, necessariamente 

contextualizadas (p.13)”. Ainda, para Bardin  (2002) a construção do corpus da pesquisa, implica 

escolhas, seleções e regras 
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A análise das entrevistas será realizada a partir de uma adaptação da técnica da Análise de 

Conteúdo proposta por (Bardin, 2002). Serão levantadas as categorias de análise e essa 

categorização não será definida a priori.  De acordo com Franco (2005), essa opção se justifica 

pelo entendimento de que algumas informações são omitidas quando se estabelece um diálogo 

formal, com categorias pré-definidas. Ao se definir as possibilidades de respostas, cria-se uma 

limitação na interlocução entre pesquisador e entrevistado, esse movimento pode dificultar 

informações importantes que emergem naturalmente na fala dos professores, quando é 

estabelecida uma comunicação com intencionalidade, mas de uma maneira semi-dirigida. 

De acordo com Bardin (2002) o analista é como um arqueólogo, uma vez que trabalha com 

vestígios que se manifestam na superfície, é com base nessa ideia que as informações coletadas 

serão analisadas. Ainda para essa autora, (apud FRANCO, 2005, p.20) a análise de conteúdo é 

“um conjunto de técnicas de análises das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

O ponto de partida para a análise de conteúdo é necessariamente a mensagem, que pode ser 

expressa de forma oral, escrita, gestual, silenciosa ou simbólica. Essa mensagem expressa as 

representações sociais, construídas pela relação que acontece na prática social e histórica da 

humanidade, e que se materializa via linguagem. Para Franco (2005) torna-se indispensável 

considerar que a emissão dessas mensagens, está vinculada às condições contextuais de seus 

produtores. 

Assim tudo o que for manifesto por meio da fala, da escrita, da produção de desenhos, ou 

for simbolicamente explicitado deverá ser contemplado na interpretação do conteúdo (manifesto 

ou latente), tendo-se a clareza de que, segundo Franco (2005) a “contextualização deve ser 

considerada como um dos principais requisitos, e mesmo com pano de fundo para garantir a 

relevância dos sentidos atribuídos às mensagens (pp. 16-17)”.   

Vale ressaltar que a análise de conteúdo requer que as descobertas provenientes da 

investigação tenham relevância teórica, Franco (2005) afirma que “uma informação puramente 

descritiva não relacionada a outros atributos é de pequeno valor (p.16)”. Assim, o papel do 

pesquisador é fundamental, pois é ele, a partir de uma intencionalidade quem irá garimpar as 

informações em busca de dados relevantes, que tenham valor científico e contributivo para o 

objeto em estudo. 
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