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“Não importa se só tocam 

O primeiro acorde da canção 

A gente escreve o resto em linhas tortas 

Nas portas da percepção 

Em paredes de banheiro 

Nas folhas que o outono leva ao chão 

Em livros de história 

Seremos a memória dos dias que virão 

Se é que eles virão 

 

Não importa se só tocam 

O primeiro verso da canção 

A gente escreve o resto sem muita pressa 

Com muita precisão 

Nos interessa o que não foi impresso 

E continua sendo escrito à mão 

Escrito à luz de velas 

Quase na escuridão, longe da multidão 

 

Somos um exército 

O exército de um homem só 

No difícil exercício de viver em paz 

(...)” 

 

Exército de um homem só 

(Humberto Gessinger / Augustinho Moacir Licks) 

 



RESUMO 
 

Nesta pesquisa, realizei uma investigação sobre o processo de escolarização dos estudantes da 

educação especial do município de Ouro Preto, Minas Gerais. Busquei compreender como os/as 

docentes que atuam na educação básica constroem suas representações sociais e como estas 

implicam em suas práticas educativas junto aos estudantes da educação especial. Analisei 

também os padrões de escolarização estabelecidos ao longo do tempo por estes estudantes em 

todas as redes escolares de Ouro Preto. Tendo como base teórico-metodológica a Teoria da 

Representação Social (TRS), de Serge Moscovici (2012), bem como a análise dos dados 

fornecidos pelo Censo da Educação Básica (INEP), parti de uma abordagem de cunho 

qualitativo, onde analisei os dados obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas, aplicadas à 

03 professoras da rede básica regular de Ouro Preto, MG; e quantitativo, a partir da análise dos 

dados do Censo da Educação Básica, abarcando os anos de 2007 a 2020. Neste sentido, elaborei 

um cenário geral da distribuição dos/das estudantes da educação especial no município, 

constatando que houve um crescimento da inserção destes estudantes no ensino regular, apesar 

de ainda ocorrer uma alta incidência de matrículas na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). Meus resultados permitiram traçar padrões sobre a entrada e 

permanência destes estudantes na rede escolar, demonstrando que ao longo dos anos 

investigados, os estudantes inseridos no ensino regular apresentam uma taxa maior de evasão 

do que os estudantes que se encontram matriculados na APAE. Por meio de minhas análises, 

constatei que, apesar das mudanças paradigmáticas e de políticas públicas que propiciaram o 

aumento do número de matrículas dos/das estudantes da educação especial no ensino regular 

no município, a escolarização destes estudantes encontra-se muito pautada na atuação da APAE 

Ouro Preto e que a representação social das docentes investigadas sobre a deficiência e as 

necessidades educativas especiais ainda encontra-se permeada por angústias, dúvidas, 

elementos segregadores e capacitistas. 

 

Palavras-Chave: Educação Especial. Representações Sociais. Censo da Educação Básica. 

Inclusão. APAE.  

 



ABSTRACT 
 

In this research, I investigated the schooling process of students with special educational needs 

in Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil. I sought to understand how the teachers who acted in 

elementary education built their social representations and how these imply their educational 

practices. I also analyzed the schooling patterns established over time by these students in all 

schools in Ouro Preto. According to the Theory of Social Representation (TSR) by Serge 

Moscovici (2012) and the analysis of data provided by the Census of Basic Education (INEP), 

I started with a qualitative approach, analyzed the data obtained from semi-structured 

interviews, applied to 3 teachers of the elementary education in Ouro Preto, MG; and 

quantitative, based on the analysis of data from the Census of Basic Education, covering the 

years 2007 to 2020. In this sense, I prepared a general scenario of the distribution of students 

with special educational needs, noting that there was a growth in the insertion of these students 

in regular education, with a high incidence of enrollments in the Association of Parents and 

Friends of Exceptional Children (APAE). My results allowed us to trace patterns in the entry 

and permanence of these students in the school network, demonstrating that over the years 

investigated, students enrolled in regular education have a higher dropout rate than students 

who attended the APAE. Despite the paradigmatic changes and public policies that led to an 

increase in the number of enrollments of students with special educational needs in regular 

education, the schooling of these students in the Ouro Preto is still heavily marked by the 

performance of APAE Ouro Preto, and the social representation of the teachers investigated on 

disability is still permeated by anguish, doubts, segregating and enabling elements. 

 

Key words: Schooling of students with special educational needs. Special education. Social 

Representations. Censo da Educação Básica. Inclusion. APAE.  
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INTRODUÇÃO 
 

Quando fui convidada por minha orientadora, a professora Margareth Diniz, a 

escrever sobre os motivos que me levaram a buscar compreender mais sobre o processo de 

escolarização dos estudantes que fazem parte do público-alvo da educação especial1, não 

considerei que seria realmente uma tarefa difícil. Afinal, já há muito eu me questionava o 

porquê de, apesar de ter tido uma vida marcada pelo estereótipo da normalidade, este tema 

sempre me trouxe tanta sensibilização. Surpresa para mim foi, ao investigar os escaninhos da 

minha memória encontrar tantos fragmentos que juntos, poderiam explicar como minha relação 

com a diferença se construiu e como, a partir de minhas Representações Sociais a respeito da 

deficiência, passei a reger minhas práticas individuais. 

Memórias infantis imprecisas me levam a um tempo em que a deficiência ainda era 

um tabu a ser escondido. Embora eu tenha crescido na década de 1990, quando legislações 

nacionais começaram a ser influenciadas pelos tratados internacionais, na pequena cidade do 

norte de Minas Gerais onde passei parte da minha infância, pessoas com deficiência ainda eram 

vítimas da exclusão. 

Ainda me lembro de determinado percurso que fazia com minha mãe para chegar 

até a casa de uma tia. Havia no caminho uma casa muito simples, cujo muro, feito de bambu, 

deixava entrever seu morador, um jovem em uma cadeira de rodas, usando apenas fraldas de 

pano. Ao passarmos – e aparentemente o gesto se repetia com todos os que passavam em frente 

à sua casa – ele ensaiava uma comunicação gutural. Lembro de minha mãe atravessando para 

o outro lado da precária rua de terra, falando baixinho “não olhe, você vai ficar impressionada”, 

e quando perguntei sobre o rapaz, suas palavras penalizadas eram de “é porque ele é doente”. 

Embora não tenhamos passado naquele local muitas vezes mais, impressionada foi justamente 

como fiquei naquele dia, tanto pela visão como pela explicação dada. Até então eu não sabia 

que existiam doenças que traziam tais consequências. Levei anos para entender que aquele 

rapaz possivelmente possuía paralisia cerebral, e mais tempo ainda para que esta condição em 

particular se tornasse menos assustadora para mim. 

Na escola em que estudei meus primeiros anos, como era de se esperar, tampouco 

se ouvia menção às questões ligadas à inclusão ou diferença. Esta escola tinha como prática 

 
1 Embora em meu texto apareçam menções às inúmeras nomenclaturas utilizadas para se denominar as pessoas 

com deficiência e necessidades educativas especiais, dada a abrangência da literatura e das terminologias com as 

quais estes estudantes foram denominados ao longo dos anos, minhas análises estarão centradas no público-alvo 

da Educação Especial, nos termos do artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  
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segregar seus estudantes conforme seu desempenho escolar: melhores alunos (muitas vezes 

também os de maior poder aquisitivo ou os mais bem assistidos por suas famílias) ficavam em 

salas denominadas A, e o restante dividiam-se conforme seu desempenho, nas turmas B, C e D. 

Nos anos seguintes, mesmo mudando de escola e cidade algumas vezes, e sempre tendo 

estudado em escolas públicas, em momento algum travei conhecimento com a qualquer 

estudante com deficiência e/ou necessidades educativas especiais. Estes inexistiam nas escolas 

pelas quais passei, e assim permaneceu até o segundo semestre de minha oitava série do 

primeiro grau (hoje chamado nono ano). 

Nesse ano, 2001, recebemos a primeira estudante com perfil diferenciado em nossa 

sala. Ela tinha baixa estatura e possuía uma deformação na coluna – possivelmente fruto de 

uma escoliose congênita – e sua presença gerou estranheza na maioria dos estudantes da sala, 

inclusive a minha. Ela se sentou atrás de mim. Como eu apresentava um bom desempenho 

escolar, os professores pediram que eu a auxiliasse no início do semestre com os conteúdos. 

Lembro-me perfeitamente de sua letra redonda, de seus óculos e de seu bom desenvolvimento 

escolar. Era tímida e quieta, e pouco ouvimos sua voz até o final do ano. 

Cumpri o papel que me foi solicitado. A auxiliei nas atividades e sempre que ela 

tinha alguma dúvida, a ajudava. Emprestava meus livros quando ela precisava e até fiz algumas 

atividades em equipe com ela. Mas me lembro, sem qualquer orgulho, que durante todo o tempo 

em que estudamos juntas, nunca fiz questão de me aproximar dela mais que o necessário. Nunca 

perguntei sobre sua vida, seus gostos ou a inclui em minhas rodas de conversas. Jamais a 

convidei para se juntar a mim nos intervalos das aulas. 

O semestre passou rápido, e no fim do ano, fomos estimulados por algum professor 

a escrever cartinhas de despedidas para nossos colegas. Lembro de ter escrito várias. Recebi 

várias também. E uma era dela. Nessa carta, em sua letra caprichada, ela me agradecia pela 

gentileza com a qual eu a havia tratado durante todo aquele tempo. Me surpreendi. E sempre 

que penso nisso continuo me surpreendendo. Pois em meu íntimo eu sabia que, embora eu não 

a tenha maltratado, para aquela menina, eu havia feito somente o mínimo, e em minha mente, 

o mínimo de forma alguma poderia ser considerado uma gentileza. E me perguntei: se o que eu 

havia feito até ali havia sido considerado uma gentileza, como aquela menina havia sido tratada 

até aquele momento de sua vida escolar? Como havia sido o caminho que a levara até ali? Esse 

episódio me marcou e mudou minha forma de ver o outro de uma forma indelével. 

Anos mais tarde, já como estudante de licenciatura em Geografia – na qual ingressei 

no ano de 2005 pela Universidade Federal de Uberlândia – e posteriormente, como professora, 
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a questão da deficiência sempre me angustiou. Nunca me senti completamente preparada para 

os desafios da inclusão que idealizei. Em minha jornada, acreditava que encontraria em algum 

momento, uma fórmula que me daria a resposta para como conduzir meu caminhar, minhas 

práticas e meu cotidiano como professora de forma a ampliar as potencialidades de cada 

estudante. Ainda assim, esbarrava (e ainda esbarro) em meus próprios dilemas e preconceitos, 

construções anteriores a minhas próprias práticas, e que sempre permeiam tudo o que faço e 

penso. Ainda assim, para cada estudante com ou sem deficiência que tive o prazer de encontrar 

em sala de aula, tentei ser aquela pessoa que minha colega de escola realmente merecia ter 

encontrado em seu caminho. 

Um desses estudantes, de forma particular, agiu como motor propulsor de minha 

busca por maiores conhecimentos a respeito da deficiência e das necessidades educativas 

especiais. Jefferson tinha 23 anos quando eu o conheci, em 2012, em uma sala de sexto ano do 

ensino fundamental de uma escola pública municipal de Uberlândia, MG. Apresentava 

deficiência visual e intelectual, e dada a sua trajetória na comunidade e ao engajamento de sua 

família, persistia na escola, em uma turma de ensino regular, junto a outros estudantes, cuja 

idade média era de 11 anos. 

Os desafios que eu enfrentei em relação ao ensino dos conteúdos de Geografia, bem 

como nos conflitos interpessoais que a presença de Jefferson em sala suscitava, assim como a 

afetividade criada para com este estudante me levaram a uma busca, no decorrer daquele ano, 

por caminhos que realmente permitissem sua inclusão nas atividades que eu propunha. Embora 

me faltassem conhecimentos técnicos e experiência para travar esta empreitada, tive um grande 

apoio da equipe da sala de recursos da escola, que na figura de Luzia, a professora responsável 

pelo apoio ao Jefferson, me deu ensinamentos valiosos sobre minha prática profissional e como 

pessoa. Luzia, pedagoga e pessoa com deficiência visual, conhecia de forma precisa a 

importância do trabalho educativo inclusivo, bem como as adversidades que este trabalho 

representava – e ainda representa. 

Apesar do fim do meu contrato, ao final do ano de 2012, ter me levado para outra 

escola, e meu caminhar ao lado de Jefferson ter se encerrado de forma definitiva, este breve 

encontro me fez olhar a deficiência e as necessidades educativas especiais com um olhar menos 

angustiado e mais esperançoso. Durante minhas práticas docentes, outros encontros como este 

foram reconstruindo minhas concepções acerca das diferenças. Encontros nem sempre 

positivos, mas todos permeados de muitas transformações, sobretudo de minhas práticas e 

opiniões, e que me impulsionavam sempre para a busca de capacitação. 
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No primeiro semestre de 2019 eu tive a oportunidade de participar da disciplina 

Direito à Educação Escolar: Interfaces da Inclusão, oferecida pela professora Taísa Grasiela 

Gomes Liduenha Gonçalves, do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Minas 

Gerais na modalidade isolada. Nela, pude me aprofundar sobre diversos conceitos até então 

pouco conhecidos para mim, como o de inclusão marginal (PATTO, 2008), dívida educacional 

(FERRARO, 2008) e sobre as diferentes modalidades de ensino e suas perspectivas, bem tive 

a oportunidade conhecer autoras como Mônica Kassar, Maria Helena de Souza Patto, Silvia 

Meletti dentre outros. Mais do que isto, pude participar de reflexões sobre o trabalho educativo 

inclusivo e a respeito de pesquisas no campo da educação especial, que me fizeram ansiar por 

mais conhecimentos. Nesta disciplina também tive a oportunidade de iniciar um trabalho de 

pesquisa sobre a estrutura socioeconômica e educacional da população com deficiência do 

município de Ouro Preto, MG, cidade na qual eu estava me preparando para residir. 

Minha mudança para o município de Ouro Preto, MG, ainda ano de 2019, os 

embasamentos que obtive a partir das discussões nesta disciplina e minhas experiências como 

professora me fizeram questionar como a relação entre deficiência e escolarização se 

processariam em uma cidade marcada por uma história tão particular de desenvolvimento: 

localizado a 97 km de distância de Belo Horizonte (Figura 01), o município de Ouro Preto 

possuía em 2020 (segundo estimativas do IBGE, 2020) uma população de 74.558 habitantes, 

divididos entre a área urbana (a cidade e mais doze distritos) e rural. 

 

Figura 01 - Localização do Município de Ouro Preto, MG. 

 
Fonte: IBGE, 2019. Organização da Autora, 2020. 
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Sua história única de desenvolvimento econômico e urbano, aliado à sua geografia 

montanhosa e acidentada, conferiu à cidade uma configuração singular. Com suas construções 

oitocentistas, a cidade de Ouro Preto é conhecida internacionalmente, recebendo em 1980, por 

parte da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da Humanidade (REZENDE, 2018). 

Atualmente, a economia do município gira em torno do turismo cultural e da exploração 

mineral. (REIS, 2018; PREFEITURA DE OURO PRETO, 2019). 

Segundo dados amostrais do IBGE, em 2010, cerca de 19% da população do 

município apresentava alguma das deficiências investigadas pelo censo daquele ano e, dentre a 

população com deficiência declarada, os dados amostrais do mesmo levantamento mostraram 

que cerca 65% deste contingente possuía apenas o ensino fundamental incompleto ou nenhuma 

instrução (IBGE, 2010). Isto demonstra a predominância da baixa escolarização das pessoas 

com deficiência no município. Indica também que a investigação sobre a escolarização dos 

estudantes da educação especial é uma urgência que pode elucidar práticas e guiar políticas no 

sentido de superação desta problemática. 

A rede de educação básica de Ouro Preto contava, em 2020, com 94 

estabelecimentos de ensino, dos quais 81 encontravam-se na área urbana e 13 na zona rural. 

Estes estabelecimentos se dividiam em 01 estabelecimento federal, 14 estabelecimentos 

estaduais, 54 estabelecimentos municipais e 25 estabelecimentos particulares, e que juntos 

abrigavam 16.663 estudantes matriculados, de acordo com dados do Censo da Educação Básica 

daquele ano (INEP, 2020a). Do mesmo modo, em 2020, 470 estudantes do município 

apresentavam alguma necessidade educativa especial. Neste ano o município possuía 1264 

profissionais da educação atuando em sua rede escolar regular, nos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental, ensino médio, técnico e concomitante, creche, pré-escolar e EJA (INEP, 

2020a). 

Neste sentido, percebo que compreender os desafios das práticas cotidianas dos 

educadores e das educadoras deste município, bem como suas representações a respeito dos/das 

estudantes da educação especial é muito pertinente. Silva (2007) destaca a importância do 

espaço de fala dos professores e professoras envolvidos no processo de inclusão, como forma 

de reavaliação de suas práticas, desconstrução de seus preconceitos e mitigação de suas 

angústias cotidianas. Em seu trabalho, Hassamo (2009) levanta a necessidade de maior 

capacitação e valorização dos professores e professoras a fim de propiciar a construção de 

crenças, atitudes e práticas mais inclusivas. Trabalhos como os de Alves (2005), Castro (2006), 
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Eidelwein (2006), Guareschi (2006), Martins (2006), Vasconcellos (2008), Santos (2009), 

Anjos (2012), Moreira (2012), Azevedo (2013), Fettback (2013), Romanowski (2013), Barbosa 

(2014), Costa (2014), Melo (2014), Pereira (2014), Cunha (2015), Delgado (2015), Oliveira 

(2015), Yamada (2015), Abdalla (2016), Almeida (2016), Aranega (2016), Lemos (2016), 

Vilela (2016), Mendes (2016), Silva (2016), Paganotti (2017), Alves (2018), Doi (2018) e 

Kitahara (2018), entre outros, ilustram a perspectiva dos educadores e das educadoras que 

atuaram e atuam diretamente no processo de inserção dos/das estudantes da educação especial 

no ensino regular, a partir de suas experiências. Com efeito, investigar o processo de 

escolarização do público-alvo da educação especial, levando em consideração perspectivas e 

representações dos educadores e das educadoras é essencial para compreender como a 

escolarização destes estudantes vem sendo construída e como as representações sociais guiam 

as práticas pedagógicas. 

Do mesmo modo, dados estatísticos oficiais podem fornecer um importante escopo 

para se compreender a trajetória de escolarização dos/das estudantes da educação especial e 

podem ser utilizados como indicativos para a reconstrução de uma história recente de inserção 

destes estudantes na educação básica, e que nem sempre encontra registros em outras fontes. 

Estes dois elementos: a Representação Social dos/das docentes atuantes na educação básica e 

os dados do Censo da Educação Básica serão minhas ferramentas na reconstrução da história 

da escolarização dos/das estudantes da educação especial do município de Ouro Preto, MG. 

 

Os objetivos buscados, as justificativas e a estrutura da pesquisa 

 

Pensar e implementar estratégias que atendam à diversidade é um desafio que se 

apresenta na contemporaneidade, e que se mostra cada vez mais urgente, sobretudo 

considerando a lógica excludente do sistema econômico capitalista no qual a sociedade 

brasileira está inserida. Contemplada já no artigo sexto da Constituição Federal de 1988,  a 

educação (ou a luta por ela) percorreu um longo caminho para alcançar algum reconhecimento: 

de fato, as Constituições brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967, mesmo em muitos 

momentos reconhecendo a existência da Educação como uma necessidade ou  mesmo um ideal, 

eram omissas ao estabelecer formas de cobrança ou aplicabilidade do direito ao ensino, o que 

culminou no estabelecimento de uma grande dívida social para com a população brasileira 

(FERRARO, 2008). 

Para Patto (2008), as políticas educacionais brasileiras, apesar da abertura política 

e social do fim da Ditadura Militar, que culminou na formulação de uma série de novas 
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legislações (e dentre elas, a própria Constituição de 1988), não foram tão eficazes como 

esperado. Práticas pedagógicas que visavam a normalização e o produtivismo que também 

marcaram as iniciativas políticas de períodos históricos anteriores foram mantidas, o que 

paralelamente à lógica econômica neoliberal, acabaram por sucatear a educação brasileira 

(PATTO, 2008). 

A Educação coloca-se então como um tema de discussão, sobretudo à luz dos 

recentes retrocessos, como elevadas taxas de analfabetismo e evasão escolar, que vêm 

afunilando ainda mais o já difícil acesso à um ensino de qualidade, e que se manifesta de forma 

clara quando tratamos da escolarização de pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência 

estiveram sujeitas a uma longa história de exclusão social e segregação, que repercutiram 

também em suas possibilidades educacionais. De fato, como afirmam Campos e Souza (2019), 

mesmo após os avanços científicos verificados a partir do início da Idade Moderna, por muito 

tempo a educação foi considerada um privilégio, da qual o contingente de estudantes com 

deficiência se viam completamente excluídos. Esta situação também pode ser verificada ao se 

analisar a escolarização das pessoas com deficiência no Brasil: segundo dados do IBGE, na 

pesquisa realizada em 2010, dentre as pessoas com deficiências declaradas, cerca de 17,8 % 

tinham pouca ou nenhuma instrução e menos de 2% possuíam o ensino superior (IBGE, 2010). 

A escolarização de estudantes da educação especial sofreu grandes transformações 

paradigmáticas nas últimas décadas, que refletiram mudanças importantes no sistema 

educacional brasileiro a partir dos anos finais do século XX (MANTOAN, 2003). No contexto 

destas transformações, a escola inclusiva surgiu no cenário brasileiro como uma possibilidade 

de mudança pautada no respeito às particularidades individuais. Nos termos da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008), a escola inclusiva “conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade 

formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola” (BRASIL, 2008). 

Os compromissos assumidos através de documentos internacionais, bem como a 

criação de novas legislações se refletiram no acesso e manutenção dos/das estudantes da 

educação especial na escola regular. Questiono, no entanto, se isso bastou para que os objetivos 

da educação inclusiva fossem alcançados. Para responder a estes e muitas outras questões que 

devem ser feitas em relação às políticas de escolarização de pessoas com deficiência no Brasil, 

tão importante quanto investigar a criação de legislações e políticas de inclusão, precisamos 

conhecer a realidade dos sujeitos que atuam nesse processo. 
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Parto então da hipótese de que, dado o longo processo de exclusão ao qual os/as 

estudantes da educação especial foram submetidos no decorrer da história, no Mundo e no 

Brasil, e apesar das recentes mudanças paradigmáticas e de políticas públicas voltadas à 

escolarização deste grupo, as representações sociais construídas por seus professores e suas 

professoras ainda se encontram permeadas por elementos excludentes. Assim, nesta pesquisa 

tenho como objetivo investigar o processo de escolarização dos/das estudantes da educação 

especial do município de Ouro Preto, Minas Gerais, tendo como escopo metodológico as 

representações sociais dos educadores e das educadoras que participaram/participam deste 

processo e os dados do Censo da Educação Básica do município de Ouro Preto. Para alcançar 

tal objetivo, delimitei os seguintes objetivos específicos: 

 

- Analisar a evolução das matrículas dos/das estudantes da educação especial da 

rede escolar de Ouro Preto – MG, de 2007 a 2020, com base nos dados do Censo da Educação 

Básica realizado pelo INEP, elencando as transformações e permanências destes estudantes; 

- Analisar as representações Sociais dos educadores e das educadoras da rede 

municipal que participaram/participam deste processo acerca da escolarização dos estudantes 

da educação especial. 

- Verificar como foi o processo de escolarização dos/das estudantes da educação 

especial no município de Ouro Preto, MG, usando como base entrevistas realizadas com 

professores, professoras, gestores e gestoras da rede municipal que atuaram/atuam em Ouro 

Preto. 

 

Para a realização desta pesquisa utilizei como base teórico-metodológica a Teoria 

da Representação Social (TRS), de Serge Moscovici, que, ao valorizar os conhecimentos 

estabelecidos pelo senso comum, através das interações humanas que criam representações e 

significados para objetos e informações, permite o estudo das transformações da realidade por 

meio das ideias e valores subjetivos de determinado grupo (MOSCOVICI, 2012). Esta teoria 

confere uma melhor compreensão da realidade prática dos sujeitos investigados, como descrito 

nos trabalhos clássicos de Abric (1976, 2001), Jodelet (2001, 2011, 2015, 2016, 2018), Sá 

(1995), Gily (2001) entre outros, e mais recentemente em Bertoni e Galinkin, 2017; Triani, 

Bizerra e Novikoff (2017), Santos e Ichikawa (2018), Parreira et al. (2019), entre outros. 

A TRS, ao reconhecer a atuação dos sujeitos e da natureza humana no interior das 

relações sociais, bem como a natureza social e histórica do conhecimento científico, favorece 
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o estudo dos fenômenos psicossociais e sociais que se constroem nos/com os grupos sociais. 

(TRIANI, BIZERRA E NOVIKOFF, 2017). Parreira et al. (2018) destacam que o interesse por 

essa teoria se deve ao fato de que seu estudo permite interpretar e compreender a interface entre 

as condições sociais onde os atores sociais interagem e o universo particular destes atores. Para 

Abdalla (2016) as Representações Sociais: 

 

[...] podem ser definidas como um saber prático, um conhecimento da vida cotidiana 

em que as pessoas compartilham conhecimentos sobre os mais diversos temas e, 

nesses diálogos e interações, não apenas formam representações sobre determinados 

assuntos como também contribuem para a formação de representações dos outros 

(ABDALLA, 2016, p. 18). 

 

Neste sentido, é importante analisar como as experiências, preconceitos, práticas e 

visões de mundo dos educadores e das educadoras vêm sendo traduzidas em estratégias para 

escolarização de estudantes da educação especial no ensino regular e quais os resultados 

efetivos que as normativas estabelecidas a partir do fim do século XX trouxeram para estes 

sujeitos. Busco então nas representações sociais das docentes que atuaram/atuam no processo 

de escolarização dos estudantes da educação especial no ensino regular uma ferramenta para 

esta análise. 

Outro aspecto essencial nesta investigação foi a utilização dos dados fornecidos 

pelo Censo da Educação Básica do município para a construção de um panorama da 

escolarização de estudantes da educação especial ao longo da história. Coordenado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e realizado em 

colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação, o Censo da Educação 

Básica trata-se da mais importante pesquisa educacional brasileira (INEP, 2020b) e que vem 

sendo realizado de forma sistematizada anualmente desde 1995. Ao contrário dos censos 

demográficos, que em geral tratam a temática da deficiência em pesquisas amostrais, os Censos 

da Educação Básica utilizam dados de todos os estudantes, no nível nacional, para realizar seus 

levantamentos e as informações são coletadas diretamente pelos estabelecimentos de ensino 

através de um sistema informatizado de coleta de dados (INEP, 2020b), conferindo aos valores 

encontrados maior rigor estatístico. Os microdados do Censo da Educação Básica vêm sendo 

utilizados por inúmeros autores na compreensão das dinâmicas educacionais contemporâneas e 

especialmente para nas análises dos processos educativos da pessoa com deficiência. Como 

exemplo disso temos as pesquisas de Lebrão (2019), Lozano (2019), Souza (2012) e Gonçalves 

(2012). 
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Os dados coletados nos censos e levantamentos organizados por órgãos públicos, a 

exemplo do Censo da Educação Básica, expressam em seus resultados diversas características 

da sociedade, conforme afirma Lebrão (2019). Em seu trabalho, esta autora vale-se dos dados 

do Censo da Educação Básica para analisar a trajetória de escolarização dos/das estudantes com 

deficiência intelectual na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em seu entendimento, embora 

a simples divulgação dos dados em seu estado bruto não ofereça uma interpretação 

contextualizada dos significados sociais presentes nessas informações, e esteja condicionada às 

múltiplas interpretações de seus analistas, eles representam uma importante fonte de 

informações para a proposição de políticas públicas, sendo compreendidos como um indicador 

social (LEBRÃO, 2019). 

De modo semelhante, Lozano (2019), dá um especial destaque ao uso dos dados do 

Censo Escolar para tecer suas análises a respeito das interfaces entre a educação especial e a 

educação do campo em uma escola municipal do interior do estado de São Paulo. Para esta 

autora, tais dados, em escala temporal, fornecem aos seus estudos um panorama geral da 

realidade das escolas pesquisadas, das quais é possível estabelecer comparações, buscando 

divergências e consistências essenciais para a proposta da pesquisa. 

Souza (2012), buscou mapear os índices de matrículas dos/das estudantes com 

deficiências residentes no campo do estado do Paraná (PR), usando como ferramenta os 

microdados fornecidos pelo Censo da Educação Básica. Para esta autora, o Censo escolar é um 

importante instrumento de coleta de informações, por sua periodicidade e abrangência, bem 

como por sua importância no fomento de políticas públicas e educacionais. Por sua vez, 

Gonçalves (2012), buscou analisar a evolução das matrículas de estudantes com necessidades 

educacionais especiais educacionais na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, usando 

como base os dados fornecidos pelo Censo da Educação Básica. Esta autora cita que, apesar de 

algumas limitações desta ferramenta, também externadas por Meletti e Bueno (2011), o Censo 

da Educação Básica ainda é essencial na proposição de políticas públicas para a educação 

especial e às pessoas com deficiência (GONÇALVES, 2012). 

Com efeito, a compreensão do processo de escolarização dos estudantes da 

educação especial no município de Ouro Preto partiu de uma perspectiva que coliga diferentes 

perspectivas para alcançar os objetivos propostos. Tendo estas questões em mente, 

discriminarei os principais elementos que foram abordados em cada um dos capítulos desta 

pesquisa. 
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No Capítulo 01 discorri sobre o conceito de Representações Sociais, cunhada a 

partir dos estudos de Serge Moscovici (2012), seus principais elementos. Neste capítulo 

também analisei brevemente as reverberações da TRS ao campo educativo e ao estudo das 

pessoas com deficiência, bem como as tendências atuais de pesquisa que envolvem as 

Representações Sociais dos professores em relação à escolarização dos estudantes da educação 

especial entre os anos de 2000 e 2020, levando em consideração a abrangência temporal desta 

pesquisa. O Capítulo 02 foi dedicado a realização de um breve olhar sobre a história da 

representação e do tratamento dado à pessoa com deficiência no Mundo, bem como uma 

reconstrução da história de exclusão, segregação e lutas por direitos das pessoas com deficiência 

e necessidades educativas especiais no Brasil e no município de Ouro Preto. No Capítulo 03 

tratei do desenho metodológico que guiou esta pesquisa, apresentando não apenas os principais 

passos a serem seguidos, mas os princípios norteadores que guiaram estes passos. O Capítulo 

04 dedicou suas reflexões à análise dos dados do Censo da Educação Básica, onde construí um 

panorama educacional do município de Ouro Preto, assim como as principais características 

dos educadores e educadoras que atuam em sua rede escolar. Neste capítulo também refleti 

sobre a evolução das matrículas dos/das estudantes da educação especial ao longo do tempo, 

bem como as características da permanência destes/destas estudantes. No Capítulo 05 

apresentei os resultados das entrevistas realizadas junto à três professoras que participaram do 

processo de escolarização dos/das estudantes da educação especial do município, bem como as 

análises que pude construir a respeito de suas representações sociais sobre a escolarização 

destes estudantes e suas interfaces com os dados quantitativos encontrados. E por fim, teci 

algumas considerações a respeito das relações sobre a relação entre a representação social da 

deficiência de docentes atuantes na educação básica bem como o acesso à escolarização da 

pessoa com deficiência e necessidades educativas especiais no município de Ouro Preto, MG. 

Esta pesquisa, a exemplo das representações sociais, ainda se encontra em 

construção. E assim permanecerá provavelmente muito após seu encerramento. Ela é resultado 

de uma evolução contínua, que se faz todos os dias, em sociedade e em todas as salas de aula, 

em Ouro Preto, no Brasil, no mundo. Ela é fruto do pensar e do agir de professores e professoras, 

do persistir dos/das estudantes, do resistir das famílias. Ele é minha pequena e humilde parcela 

de contribuição, ainda em andamento, para a transformação de núcleos periféricos 

ultrapassados, na busca por novas representações sociais de escolarização dos estudantes da 

educação especial e suas potencialidades. Este é apenas o início de uma jornada.  
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1. AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO FORMA DE 

COMPREENSÃO DOS SUJEITOS SOCIAIS 
 

Neste trabalho busco analisar as representações sociais dos professores e das 

professoras da educação básica do município de Ouro Preto-MG, a respeito dos/das estudantes 

com deficiência, com o objetivo de compreender a trajetória de escolarização das pessoas com 

deficiência percorrida no município. Cabe, neste ponto, então, destacar a importância que a 

Teoria das Representações Sociais (TRS) assume para o estudo da dinâmica social e 

psicossocial essencial para esta pesquisa. 

De acordo os estudos de Bertoni e Galinkin (2017), Santos e Ichikawa (2018), o 

conceito de representações sociais se originou a partir de estudos da sociologia e antropologia 

de Durkheim (1858-1917) e Lévi-Bruhl (1857-1939), e da psicologia construtivista sócio-

histórica e cultural com Saussure (1857-1913), Piaget (1896-1980) e Vygotsky (1896-1934)2. 

Segundo Jodelet (2018), Serge Moscovici buscou especialmente em Durkheim a gênesis para 

sua teoria de Representações Sociais, tendo como ponto de partida o conceito de representações 

coletivas, entendido como os produtos de um determinado grupo social, tais como as crenças, 

mitos, formas de compreensão do tempo e espaço, conhecimentos científicos e religiões, que 

definem e expressam as bases mentais desta comunidade, suas relações com os objetos e lhe 

conferindo identidade (JODELET, 2018). 

Pinheiro Filho (2004) destaca o papel desempenhado pela obra “As formas 

elementares de vida religiosa”, publicada em 1912 por Durkheim, na qual ele afirma ser 

somente na vida coletiva que o homem adquire sua personalidade, sob forma de pensamento 

lógico e consciência moral. Assim, o homem só se configura humano perante uma sociedade 

que lhe confere humanidade, sem a qual não passa de um organismo animal (PINHEIRO 

FILHO, 2004). 

Como afirma Amaral e Amaral (2019), Durkheim destaca que, tanto a vida 

cognitiva individual quanto o grupo social encontram-se imersos em representações, de forma 

que, individuais ou sociais, tais representações encontram-se relacionadas entre si, e com sua 

base fundadora comum. Assim, Durkheim cunha o conceito de representações coletivas, que 

 
2
 As discussões a respeito das representações foram objeto de discussões importantes na sociologia, antropologia, 

linguagem, psicologia e história cultural etc., conforme destacam Santos e Ichikawa (2018). No entanto, apesar da 

importância destes pensadores, suas contribuições no interior da TRS de Moscovici, nesta pesquisa, não serão 

elencadas detalhadamente.  
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consistiria em uma forma de consciência externa à consciência dos sujeitos e que existiria a 

despeito das atividades cognitivas individuais (AMARAL; AMARAL, 2019). 

Para Jodelet (2018), em sua obra, Serge Moscovici supera a visão preconizada por 

Durkheim, que já não mais é capaz de explicar as complexidades que surgem a partir da égide 

do capitalismo contemporâneo, com sua TRS (JODELET, 2018). Ainda assim, para Jodelet 

(2018), ambas as teorias – respeitando-se os momentos históricos em que foram formuladas e 

seus desdobramentos – têm em comum a concepção de que crenças, valores e ideias partilhadas 

de um grupo social são determinantes para a manutenção da vida em sociedade (JODELET, 

2018; AMARAL; AMARAL, 2019). 

As Representações Sociais impregnam as relações, objetos produzidos e 

consumidos e comunicações trocadas entre os integrantes de um grupo social. Criadas em um 

âmbito coletivo, as representações possuem vida própria permitindo o nascimento de novas 

representações, bem como o desaparecimento de antigas. Embora seja facilmente 

compreendido, é um conceito complexo, que perpassa por características sociológicas e 

psicológicas em seu significado (MOSCOVICI, 2012). As pessoas percebem o mundo de 

acordo com os estímulos físicos ou quase físicos do ambiente em que vivem e a partir do qual 

precisam avaliar e compreender sua realidade, necessidades e desejos (MOSCOVICI, 2007). 

De fato, de acordo com o autor: 

 

Quando estudamos Representações Sociais nós estudamos o ser humano, enquanto 

ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não enquanto ele processa 

informação, ou se comporta. Mais precisamente, enquanto seu objetivo não é 

comportar-se, mas compreender (MOSCOVICI, 2007, p. 43). 

 

Moscovici (2007) enfatiza que, dado o caráter social do mundo em que vivem,  as 

pessoas comuns – que dispõem de instrumentos científicos de análise da realidade – tendem a 

perceber tal mundo de forma parecida, visto estarem as informações permeadas/distorcidas por 

representações que são resultado de “[...] predisposição genética herdada, as imagens e hábitos 

que nós já aprendemos, as suas recordações que nós preservamos e nossas categorias culturais 

[...]” (MOSCOVICI, 2007, p. 33) e que são responsáveis por permitir a compreensão tal como 

ocorre. Jodelet (2001), por sua vez, destaca que a percepção das representações é possível na 

observação dos elementos (informações, opiniões, ideologias, normas, valores, imagens, 

conhecimentos etc.) presentes na sociedade, cuja organização informa sobre como as coisas se 

encontram na realidade para aquele grupo social. Segundo esta autora: 
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Na realidade, a observação das Representações Sociais é algo natural em múltiplas 

ocasiões. Elas circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em 

mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações 

materiais e espaciais (JODELET, 2001, p. 17-18). 

 

Essas representações são impostas, isto é, são produto de um conjunto de criações 

e transformações que se transmite ao longo do tempo pelas gerações de forma sucessiva e que 

se acumulam e circulam em uma sociedade. Conforme Moscovici (2007) destaca, até mesmo o 

conhecimento científico está permeado por estes conjuntos de elementos prévios que se 

refletem na memória coletiva e na reprodução da linguagem e que exemplificam o papel 

transcendente das Representações Sociais. 

Qualquer interação humana, seja entre grupos ou pessoas, é permeada por 

representações, que possuem existência próxima a objetos materiais, visto configurarem-se 

como fruto de sua cooperação e comunicação.  Com efeito, tais representações não são criadas 

a partir de uma única pessoa, de forma isolada, mas de uma atuação em coletivo, e que ao serem 

criadas, atuam de forma dinâmica no interior da sociedade, encontrando-se umas com as outra, 

complementando-se mutuamente, de forma que novas representações dão lugar às velhas e 

ultrapassadas, em um movimento constante. Possui, pois, uma face icônica, aqui entendida 

como a imagem da representação, e a face simbólica, isto é, a ideia ou o significado associado 

a imagem desta representação (MOSCOVICI, 2007). 

De fato, Moscovici (2007) destaca que o papel destas representações é o de permitir 

a compreensão e a comunicação do senso comum, aquilo que já é de conhecimento geral. Sua 

função é a de permitir a reprodução do mundo por meio da noção de ordem e percepção. Isto 

significa tornar familiar aquilo que não é familiar, por meio de seus mecanismos de 

compreensão do mundo. Nesse processo, o não familiar, entendido como a presença de algo 

que até então é ausente no universo das representações e que perturba e ameaça o universo de 

determinado grupo, passa por um processo de reapresentação, onde, por meio da separação de 

informações, percepções e conceitos e a contextualização do diferente, verifica-se a 

transferência deste incomum a uma categoria real e comum ao grupo (MOSCOVICI, 2007). 

Esse processo de categorização do que não é familiar ocorre por meio de dois 

mecanismos do processo de pensamento que dão origem às representações. O primeiro 

mecanismo, a ancoragem atua como uma forma de transformar ideias estranhas e não familiares 

reduzindo-as em categorias comuns e familiares, sintetizando, classificando e nomeando-as. Já 

o segundo mecanismo, a objetivação, tem como função tornar os pensamentos objetivos, dando 

a eles existência no mundo físico, isto é, reproduzindo o conceito em uma imagem e o abstrato 
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em concreto e sem o qual não é possível a ocorrência da transferência (MOSCOVICI, 2007). 

Amaral e Amaral (2019) destacam que a ancoragem se encontra ligada à instrumentalização do 

conhecimento, ao passo que a objetivação se relaciona com a decomposição de uma ideia em 

uma composição seletiva que levaria a naturalização de determinado conceito. 

Para Santos e Ichikawa (2018), a TRS busca compreender a construção do 

conhecimento considerando tanto os aspectos cognitivos quanto sociais, configurando-se em 

um mecanismo privilegiado ao estudo dos saberes populares. De fato, ao se atentar às 

linguagens e práticas cotidianas, aos processos cognitivos e sociais dos indivíduos comuns e 

através dos quais eles interpretam seu mundo, este estudo permite a elaboração de uma 

compreensão coletiva – que se configura numa representação social (SANTOS; ICHIKAWA, 

2018). 

Ao interpretar um objeto, fato ou ideia novos, os indivíduos recorrem às concepções 

e imagens já construídas, presentes em seu acervo mental, capazes de vincular este elemento 

estranho a algo mais familiar, para que aos poucos, um novo conceito possa ser construído. 

Esse acervo mental é formado pelo conjunto dos conhecimentos adquiridos pelo próprio 

indivíduo bem como pelos conhecimentos construídos socialmente, formados por 

acontecimentos históricos transmitidos ao longo das gerações e que compõem a memória 

coletiva de uma dada sociedade (SANTOS; ICHIKAWA, 2018). Como destacam Triani, 

Bizerra e Novikoff (2017), as Representações Sociais “[...]são saberes do senso comum, 

construídos nas relações entre os indivíduos, sendo essa construção dependente do grupo social 

em que ela emerge” (TRIANI; BIZERRA; NOVIKOFF, 2017, p.14). 

Para Santos e Ichikawa (2018), os sujeitos construtores das representações sociais 

configuram-se em indivíduos que assimilam, interpretam e produzem conhecimentos com o 

uso de suas capacidades cognitivas e da interação com outros sujeitos, a fim de direcionar suas 

ações e comportamentos e a manutenção das interações no grupo social. De fato, estas autoras 

destacam que: 

 

Na verdade, as representações sociais não devem ser entendidas como simples 

reprodução, mas como produção de comportamentos e de relações com o meio 

ambiente e isso implica que os sujeitos envolvidos sejam mais que meros repetidores 

de informações e de comportamentos. (SANTOS; ICHIKAWA, 2018, p. 2221). 

 

Para estas autoras, apesar do sujeito – que se configura em um sujeito social – não 

ser independente das determinações sociais, ele também não se restringe apenas a estas 

determinações. Isto é, os sujeitos ou grupos sociais produtores das representações atuam não 
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apenas no sentido de reprodução dos conhecimentos e comportamento, mas na sua produção 

ativa, ainda que modelado constantemente por sua relação com outros sujeitos. Assim, ao 

valorizar os saberes cotidianos, memórias e sentimentos dos sujeitos na criação e interpretação 

de novos conceitos, a abordagem dada pela TRS mostra-se eficiente na interpretação das 

capacidades criativas dos sujeitos e do grupo social, bem como os entraves e possibilidades que 

o processo de produção/reprodução do conhecimento (SANTOS; ICHIKAWA, 2018). 

Por seu caráter transdisciplinar (JODELET, 2016; BERTONI; GALINKIN, 2017), 

a TRS extrapola a vertente teórica da Psicologia Social, de onde se origina, se relacionando 

diretamente com os campos da Psicologia, Sociologia, História, Antropologia entre outros 

(SANTOS; ICHIKAWA, 2018). Sá (1995) afirma que a TRS gestada por Moscovici faz parte 

de uma vertente da psicologia social mais socialmente orientada, de origem europeia, para a 

qual tanto os comportamentos individuais quanto os aspectos sociais devem ser considerados 

ao se pensar os fenômenos psicossociais. Segundo este autor, para esta psicologia social “não 

importa apenas a influência unidirecional dos contextos sociais sobre os comportamentos, 

estados e processos individuais, mas também a participação destes na construção das próprias 

realidades sociais” (SÁ, 1995, p.29). Moscovici, desta forma, edifica a ideia de sociedade 

pensante, que na perspectiva psicossociológica, é composta de indivíduos que pensam de forma 

ativa, a partir dos inúmeros acontecimentos de interação social cotidiana, e que produzem e 

reproduzem respostas e representações para seus dilemas particulares e coletivos, tratando a 

sociedade tanto como um sistema político-econômico quanto um sistema de pensamento (SÁ, 

1995). 

No Brasil o estudo das Representações Sociais vem sendo realizado de forma 

sistematizada desde a década de 1980, mais precisamente, a partir de 1982, com a vinda de 

Denise Jodelet, convidada pela Universidade Federal da Paraíba (em Campina Grande e João 

Pessoa) para ministrar curso sobre Metodologia das Representações Sociais, bem como dar 

assessoria para o estabelecimento de um projeto sobre a Representação Social da Saúde Mental 

e Somática, do Núcleo de Ciência e Tecnologia da UFPB. Antes disso, já se verificavam 

iniciativas pontuais de estudos na área da TRS no Brasil provenientes de pesquisadores que 

tiveram a oportunidade de entrar em contato com ela ao fazer pós-graduações em centros de 

estudos europeus, tais como o Laboratório de Psicologia Social da EHESS (École des Hautes 

Études em Science Sociales, localizada em Paris) entre outros (SÁ; ARRUDA, 2000; 

JODELET, 2011). 
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A partir da TRS, derivaram-se outras correntes teóricas que contribuíram para a 

ampliação do arcabouço da grande teoria e de sua participação no estudo da dinâmica social 

(PARREIRA et al., 2018). Como exemplos destes desdobramentos da teoria original temos os 

estudos de Denise Jodelet, que foi a precursora de uma abordagem cultural, mais próxima aos 

preceitos da teoria original; Willem Doise, que buscou uma visão mais sociológica das 

representações sociais (Abordagem Societal) e Jean-Claude Abric, que enfatizou em seus 

estudos aspectos cognitivos-estruturais das representações, dando origem a uma abordagem 

estrutural, que depois foi complementada pelo trabalho de inúmeros autores, tais como Flament 

e Moliner (PARREIRA et al., 2018). 

Cada uma destas abordagens atua de forma complementar à teoria proposta por 

Moscovici. Mas apesar de suas particularidades, estes pensadores têm em comum essa noção 

de que as Representações Sociais são criadas a partir da interação entre o meio social e os 

sujeitos, e estão diretamente relacionadas com as transformações e permanências das condutas 

individuais e coletivas, sendo também por tais condutas influenciadas (BERTONI; 

GALINKIN, 2017). 

Bertoni e Galinkin (2017) destacam que uma particularidade da TRS é a grande 

amplitude de métodos de pesquisa que podem ser estabelecidos a partir dos estudos de seus 

fenômenos. Como estes autores destacam, a TRS, bem cada uma das correntes teóricas a ela 

complementar desenvolveu suas próprias técnicas de análise, que vai desde a interpretação de 

textos escritos nos meios de comunicação para a compreensão do saber reificado a respeito da 

Psicanálise difundido nos meios de comunicação, desenvolvido por Moscovici na década de 

1960, passando por estudos etnográficos estabelecidos por Jodelet; pela busca da compreensão 

das estrutura das representações sociais a partir de análises de Evocação, desenvolvidas por 

Abric na década de 1970, bem como o desenvolvimento de abordagem experimentais, com a 

exclusão do ambiente como uma variável na análise das representações sociais a partir da 

abordagem metodológica de Doise. 

Desta forma, a TRS, semeada por Moscovici foi especialmente fecunda ao longo 

do tempo, permitindo uma grande multiplicidade de direcionamentos tanto metodológicos 

quanto teóricos, favorecido pelo caráter múltiplo do objeto Representações Sociais (BERTONI; 

GALINKIN, 2017). A seguir, tratarei mais sobre alguns aspectos a respeito das representações 

sociais, relacionando-as diretamente aos objetivos desta pesquisa. 

 

1.1. A Representação Social no campo educativo e a escolarização dos/das estudantes da 

Educação Especial. 
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1.1.1. A Representação dos corpos diferentes. 

 

Uma das questões postas pelas Representações Sociais é como os grupos sociais 

constroem seu mundo e suas práticas a partir da pluralidade individual. Ao propor mecanismos 

próprios para transformar o não-familiar em familiar, o sistema de Representações Sociais 

permite superar os estranhamentos presentes em seu cotidiano. Mas quando o sujeito é 

submetido à presença real de algo que escapa de sua capacidade de compreensão, aquilo para o 

qual ainda não construiu seu sistema abstrato por meio da ancoragem e objetificação, se torna 

para ele ou seu grupo uma ameaça à ordem estabelecida, sendo instintivamente rejeitado 

(MOSCOVICI, 2007). 

No campo das Representações Sociais, Jodelet (2015), enfatiza o estudo do corpo 

como um importante objeto de pesquisa, visto permitir a interrelação entre o social e o 

individual, que permite a identificação de sistemas cognitivos e que apresenta conteúdos cuja 

análise reflete posições que podem variar, de acordo com o grupo social estudado. Para esta 

autora, a corporeidade (experiências, práticas e estados ligados ao corpo) às quais as 

representações vinculam-se são influenciadas por regulamentações sociais e de aprendizagem. 

O psicólogo e sociólogo francês Le Breton (2007), ao sugerir o estudo de uma 

sociologia do corpo, afirma ser o corpo – definido pelo contexto sociocultural dos indivíduos3 

– o que qualifica e evidencia a existência dos indivíduos no mundo. Para este autor, é a partir 

do corpo que os significados fundamentais da existência individual e coletiva se propagam e 

que os indivíduos se traduzem para os outros, com o auxílio do sistema de símbolos que estes 

compartilham com seu grupo social. Em suas palavras, “Emissor ou receptor, o corpo produz 

sentidos continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço 

social e cultural” (LE BRETON, 2007, p. 8). Este ponto de vista também é defendido por Berri 

(2018), que defende ser por meio do corpo que os sujeitos estabelecem seus primeiros contatos 

com o mundo. 

Em condições normais de vida, os corpos regem-se por uma aparente normalidade 

devendo passar despercebidos, de forma que cada ator se reconheça no outro. Em ambientes 

sociais estabelecidos, criam-se categorizações dos sujeitos a partir de características 

 
3
 Dada a abordagem pretendida por esta pesquisa, utilizarei mais amplamente o conceito de sujeito como objeto 

de investigação. Em respeito, no entanto, à nomenclatura utilizada pelos trabalhos de Goffman (1988) e Le Breton 

(2007) que versam por um viés mais sociológico, manterei nesta análise o termo indivíduo e suas variações, por 

eles utilizados. 
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consideradas comuns e naturais, que regem rotinas sociais para as quais não é necessário 

grandes reflexões (LE BRETON, 2007). Assim, os integrantes do grupo social estabelecem, a 

partir de sua subjetividade, uma expectativa em relação à identidade social daqueles que lhes 

são apresentados (GOFFMAN, 1988). A interrupção deste rito de reconhecimento mútuo gera 

desconforto e angústias. 

Goffman (1988), sociólogo e antropólogo canadense, em seu clássico livro 

Estigma: Nota Sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada edifica então a noção de 

estigma, aqui entendido como um atributo profundamente negativo que remete à discrepância 

do indivíduo em relação ao outro, dependendo para isto, de uma relação com o que é 

socialmente esperado para este indivíduo. Este configura-se em um tipo de relação entre o 

estereótipo virtual criado a partir da categorização social e o atributo efetivamente apresentado 

pelo indivíduo, de tal de forma que o que se apresenta com estigma para determinado grupo, 

pode ser considerado um atributo desejável ou de normalidade. O estigma não tem 

necessariamente um cunho negativo, embora alguns atributos não desejáveis possam ser mais 

facilmente elencados no rol estigmatizante (em especial aqueles que são facilmente verificáveis 

a partir do contato visual) e que podem reforçar a dita “normalidade” daquele que não o 

apresenta. 

Santos (2020), ao trabalhar o amplamente debatido conceito de estigma cunhado 

por Goffman (1988), destaca que este, contemporaneamente, está ligado a componentes que 

convergem para a construção de uma concepção de estigma a partir de uma perspectiva 

sociológica. Para Link e Phelan (2006) estes componentes que originam o estigma se estruturam 

na forma de um processo dividido em cinco passos interrelacionados: 1) a determinação de 

quais diferenças são ou não socialmente significativas a partir de um processo de seleção social; 

2) o processo de rotulagem dos indivíduos em estereótipos desejáveis ou indesejáveis; 3) a 

separação, por parte daqueles que determinam o estabelecimento dos padrões socialmente 

aceitos, entre os detentores da “normalidade” e os grupos estigmatizados; 4) a rejeição e 

desvalorização das pessoas rotuladas e 5) o exercício do poder social, econômico e político que 

determina qual grupo irá identificar as diferenças, construir os estereótipos e separar, rejeitar e 

desvalorizar os grupos estigmatizados (LINK; PHELAN, 2006; SANTOS, 2020). 

Essa separação entre o normal ou anormal é então fruto de uma construção, cujo 

significado é dado pelo que é político, social e culturalmente aceito pelo grupo social (ALVES, 

2017), e relaciona-se diretamente com uma relação de poder instituído (SANTOS, 2020). As 

interações entre indivíduos e sociedade estão diretamente relacionadas à construção da imagem 
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corporal individual (PESSOA, 2020). Esta imagem corporal individual e coletiva está sujeita a 

pressões de “normalidade” para as quais cooperam não apenas o discurso da mídia, mas a 

atuação dos meios médicos e científicos (BERRI, 2018). 

Le Breton (2007) destaca que a relação que as sociedades ocidentais estabelecem 

com os corpos dotados de “deficiência” é marcada pela ambivalência: enquanto o discurso 

formal contemporâneo o classifica em um viés de normalidade, cuja valor individual não se 

desqualifica por suas características físicas ou sensoriais; este mesmo sujeito é mantido à 

margem desta sociedade. Em suas palavras, um corpo com deficiência remete “unicamente pelo 

poder da presença, o imaginário do corpo desmantelado que assombra muitos pesadelos” (LE 

BRETON, 2007, p.75). 

Para o indivíduo ao qual se assenta o estigma, como afirma Goffman (1988), a 

representação de sua identidade perpassa pela concepção de sua própria normalidade, bem 

como, eventualmente, da reprodução das crenças a respeito do estereótipo que lhe foi dado, em 

virtude de sua incorporação dos padrões sociais vigentes. O indivíduo com deficiência está 

sujeito aos questionamentos sobre sua aceitação e tratamento como pessoa digna, estando 

subordinado a um estatuto que lhe confere um meio termo de existência: não sendo saudável 

ou doente, encontra-se em uma posição ambígua em relação a sua inserção na sociedade (LE 

BRETON, 2007). 

Assim, a imagem simbólica fornecida pela corporeidade e sua representação 

influencia fortemente a construção da identidade dos grupos sociais (SANTOS; SILVA, 2017). 

A dita “deficiência” se configura como o resultado da interação entre detentores de certos 

atributos que são considerados como uma desvantagem no meio social, que decorrem de regras 

e expectativas de determinados grupos (CARVALHO, 2007; SILVEIRA, 2012). 

Para Silveira (2012), é na hierarquização social criada a partir da hegemonia de 

determinado grupo social que categoriza pessoas com deficiência como inaptas à vida social. 

A questão da deficiência, portanto, não se restringe apenas àqueles que a possuem, mas diz 

respeito à incompetência do grupo social. A pessoa com deficiência é produto não apenas de 

sua história individual, mas do meio em que se insere, e dos padrões e estereótipos de 

normalidade assumidos neste meio. Se por um lado a ele é concedido o estigma do impedimento 

e inadequação, por outro ele se encontra oprimido por uma sociedade que o segrega e perpetua 

a visão equivocada sobre sua suposta incapacidade (CARVALHO, 2007; SILVEIRA, 2012). 

Assim, ao conviver em uma sociedade marcada pelo isolamento, pautada por 

representações construídas a partir da visão discriminatória, as pessoas com deficiência 
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assimilam e estabelecem suas próprias representações, que são reflexo de seus dramas 

individuais ou coletivos (SILVEIRA, 2012). Os sistemas que geram preconceito encontram-se 

interligados, de forma que os grupos que estão à mercê desta estigmatização se veem forçadas 

a adaptar-se aos moldes socialmente aceitos, assumindo muitas vezes uma atitude de 

conformismo ante a situação (CARVALHO, 2007). 

Ao analisar as representações sociais do corpo de pessoas com deficiência física na 

mídia, Berri (2018) evidencia o papel da forma corporal, em especial, aos padrões de beleza 

estabelecidos pela norma social como um mecanismo de estabelecimento de relações sociais. 

Para esta autora, o estudo das representações sociais da deficiência (e em seu caso particular, 

da deficiência física) justifica-se pela necessidade de se compreender como os padrões 

socialmente impostos de normalidade impactam na construção da concepção de diferença. 

Com efeito, compreender os mecanismos que levam a construção das noções de 

diferença em determinados grupos sociais é imprescindível para a compreensão da relação entre 

o sujeito e a deficiência. Assim, a investigação no campo das representações sociais da 

deficiência justifica-se então pela necessidade de se identificar e analisar como os padrões 

socialmente impostos de normalidade impactam na construção da concepção de diferença. 

 

1.1.2. Representação Social, a educação e o público-alvo da educação especial. 

 

Para Moscovici (2007), como frutos de ações e comunicações, as representações 

assumem um papel quase material, e que encontram na atuação dos representantes da ciência, 

cultura ou religião importante respaldo para sua criação e transmissão. Dessa forma, o autor 

destaca a importância – muitas vezes involuntária ou inconsciente – dos/das profissionais da 

educação, que ao lado de sacerdotes, ideólogos ou divulgadores científicos na construção e/ou 

perpetuação de valores e visões de mundo em seus grupos sociais (MOSCOVICI, 2007). 

A educação é, portanto, um campo fértil para a construção e disseminação de 

crenças, sendo construída por meio da interação entre os sujeitos, e sua materialização na escola 

é fruto de um processo de construção ao longo da história. Tal construção – da instituição 

escolar – não foi isenta: sempre esteve impregnada de ideologia das classes dominantes e atuou 

como uma ferramenta para a manutenção de seu status quo (ROCHA, 2004). Ao defender um 

olhar psicossocial para o campo educativo, sobretudo no contexto educacional brasileiro 

marcado por desigualdades, Abdalla e Vilas Boas (2018) destacam o papel das representações 

sociais, em conjunto com os estudos de sociologia inspirados em Bourdieu, na compreensão 
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crítica da dimensão simbólica dos fenômenos sociais que envolvem as problemáticas 

educacionais contemporâneas. 

Brandão, Benevides e Campos (2020), afirmam que os objetos de estudo das 

representações sociais no campo educativo, dado sua forte interrelação com o contexto histórico 

e cultural em que são cunhados, apresentam grande complexidade. Estes autores destacam então 

a importância de uma visão sistêmica ao estudo das representações sociais no campo educativo 

– isto é, a consideração de outros elementos representacionais presentes em cada contexto 

específico como importantes para se compreender os significados de uma determinada 

representação. 

Gily, um dos pioneiros do estudo das Representações Sociais no contexto educativo 

francês, em seu estudo clássico realizados na década de 1980 (LEMOS; COSTA; LIMA, 2013; 

BRANDÃO; BENEVIDES; CAMPOS, 2020), ao investigar a relação professor(a) e aluno(a) 

sob a perspectiva das Representações Sociais, destaca a importância do conjunto de significados 

sociais no processo educativo, e que tornam as Representações Sociais e sua compreensão 

essenciais para o campo educacional. 

As Representações Sociais são úteis para explicar como as relações entre 

professores/professoras e estudantes se estabelecem, como os professores/professoras 

compreendem suas práticas e como constroem seus processos educativos. Para além disso, no 

entanto, as Representações Sociais permeiam todo o sistema escolar e está presente no discurso 

e na atuação de gestores(as), administradores(as), governantes, agentes institucionais, usuários 

(GILY, 2001). Como este autor destaca: 

 

A área educacional aparece como um campo privilegiado para se observar como as 

Representações Sociais se constroem, evoluem e se transformam no interior de grupos 

sociais, e para elucidar o papel dessas construções nas relações desses grupos com o 

objeto de sua representação. (GILY, 2001, p. 322) 

 

Lemos, Costa e Lima (2013) destacam que na escola que os fenômenos de 

representações sociais podem ser observados a partir do ponto de vista de inúmeros sujeitos: na 

relação entre docentes e suas práticas, com seus/suas alunos/alunas e com a disciplina 

ministrada, em relação ao currículo, à estrutura e gestão escolar, em relação à comunidade 

escolar e a família de seus/suas estudantes, com suas diferentes condições culturais, 

econômicas, políticas e sociais; na relação entre estudantes, e a representação destes a respeito 

de seus professores(as), coordenadores(as), diretores(as) e demais membros da equipe escolar 

entre outros. Esta pluralidade de objetos e sujeitos confere às representações sociais no campo 
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educativo uma via de possibilidades para a transformação das relações psicossociais 

estabelecidas na e com a escola (LEMOS; COSTA; LIMA, 2013). 

Para Lima e Campos (2020), as representações sociais, por estarem sujeitas a 

influência tanto à lógica do contexto social como ao contexto dos discursos cognitivos, 

apresentam uma perspectiva dinâmica: podem apresentar estabilidade, mas também estão 

sujeitas a mudanças submetidas a um contexto de lutas simbólicas ou materiais. Para estes 

autores, o campo educativo encontra-se permeado por lutas sociais, que se refletem nas 

representações sociais que edificam a visão de mundo e as práticas sociais daqueles que 

participam destas lutas, e cuja investigação permite a compreensão de suas lógicas e de 

possíveis caminhos de transformação (LIMA; CAMPOS, 2020). 

Ao analisar as especificidades das relações estabelecidas no campo educativo do 

ponto de vista das Representações Sociais, abre-se caminho para a compreensão do processo 

de construção da subjetividade presente no campo educativo, bem como para a transformação 

do processo de ensino-aprendizagem (SOUZA; VILLAS BÔAS; NOVAES, 2014). A 

abordagem da TRS e seu instrumental teórico-metodológico para a compreensão dos 

comportamentos humanos apresenta então grandes benefícios ao estímulo da reflexão aos 

educadores(as) e pesquisadores(as) da educação a respeito de suas práticas. Estas 

representações podem interferir diretamente no entendimento dos sistemas simbólicos que se 

processam cotidianamente, contribuindo para a edificação de percepções daquilo que se 

considera fracasso ou sucesso no ambiente escolar (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Neste sentido, 

este instrumental pode permitir a compreensão das particularidades presentes no processo de 

escolarização das pessoas com deficiência. 

A maneira que as pessoas com deficiência foram tratadas ao longo da história 

refletiu as estruturas de normalidade estabelecidas pelos grupos hegemônicos. Antunes e Glat 

(2019) destacam que, historicamente, as representações dos estudantes com deficiência e/ou 

necessidades educativas especiais se edificaram a partir do conceito de sujeito “ideal” da 

educação, cunhado no auge da sociedade moderna – séculos XVII a XIX – quando ciência e 

razão passaram a constituir o principal fator de explicação para os fenômenos cotidianos. Neste 

contexto, para estes autores, a escola foi uma das responsáveis por construir o conceito do 

sujeito da modernidade – dotado de racionalidade, eficiência, perfeição, adaptável e que 

atendesse aos padrões universais de utilidade necessários a esta nova realidade. Para Antunes e 

Glat (2019), esta construção do conceito de sujeito “ideal” da educação impactou de forma 

definitiva na construção do conceito de sujeito, de forma que aqueles que dele divergissem eram 
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considerados fora dos padrões. Para estes autores “O olhar para o aluno com deficiência veio 

marcado pelas representações negativas e a dicotomia normal vs anormal serviu de parâmetro 

para diferenciá-los” (ANTUNES; GLAT, 2019, p. 75). 

Conforme detalharei no Capítulo 02, a partir da progressiva promoção dos direitos 

humanos e defesa da cidadania ao longo do século XX, consolidou-se um espaço de lutas 

políticas e sociais das pessoas com deficiência no sentido da conquista de seu espaço em 

sociedade (ALVES, 2017). Estas transformações também permearam o cenário pedagógico, e 

movimentaram as discussões a partir da temática da Inclusão. A concepção da pessoa com 

deficiência e necessidades especiais como detentora de direitos provocou ressignificações 

culturais, políticas e pedagógicas (ALVES, 2017), que se cristalizaram nas representações 

sociais edificadas no contexto educativo. 

Nos últimos anos foi possível observar transformações nos âmbitos educacionais, 

ocupacionais e terapêuticos no sentido de maior inclusão das pessoas com deficiência na vida 

familiar e social (GLAT, 2018). Para Glat (2018), essas transformações impactam na atuação 

dos profissionais da Educação, em especial da Educação Especial, que precisam ressignificar 

suas concepções e práticas para atender às atuais expectativas. Esta autora destaca, no entanto, 

que mais importante que o desenvolvimento de novos métodos de atendimento, é essencial que 

os profissionais da educação desconstruam os estereótipos limitação e incapacidade dos/das 

estudantes com deficiência e necessidades educativas especiais, que sempre permearam seus 

imaginários (GLAT, 2018). 

Para Lobato (2020), estão envolvidos no contexto educativo inúmeras relações 

interpessoais que denotam a existência de uma série de laços positivos e negativos entre 

estudantes e seus/suas professores(as), de forma que se misturam, no ambiente escolar, atitudes 

divergentes: aceitação e rejeição, diálogo e indiferença, respeito e desrespeito entre outros 

(LOBATO, 2020). Glat (2018) destaca que parte das dificuldades no processo de 

ressignificação das práticas docentes no sentido de uma educação inclusiva, estão ligadas às 

suas formações que em muitos casos ainda prioriza a visão clássica do processo de ensino-

aprendizagem, pautada na noção de normalidade no desenvolvimento dos indivíduos. Do 

mesmo modo, a permanência da dicotomia entre ensino regular e ensino especial que perdurou 

até meados da década de 1990 ainda reverbera nas representações sociais dos profissionais da 

educação a respeito de suas práticas e concepções (GLAT, 2018). Como essa autora destaca: 

 

[...] há de considerar-se que as políticas públicas e as construções teórico-conceituais 

que as originam e as sustentam se transformam e evoluem em um ritmo mais rápido 
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do que as representações sociais internalizadas pelos sujeitos que são por elas 

impactados. [...] Nessa direção, entendo a formação de professores como uma das 

origens da representação social dicotômica entre ensino comum e ensino especial, que 

três décadas de políticas de inclusão escolar não conseguiram desconstruir. (GLAT, 

2018, p.13)  

 

Neste sentido, Nalle e Nalle Jr. (2018) destacam que muitas vezes a escolarização 

dos estudantes da educação especial está sujeita a mecanismos inconscientes de exclusão por 

parte dos profissionais da educação, manifestados na forma de uma resistência involuntária e 

que podem originar sentimentos de angústia, negação, medo e dúvida nestes profissionais. Para 

estes autores, para se buscar por maior integração entre a teoria e a prática no campo educativo, 

no que se refere à inclusão escolar, é fundamental uma análise das percepções dos docentes 

sobre a educação especial e regular (NALLE; NALLE JR, 2018). De fato, Antunes e Glat 

(2019) alertam para os reflexos das representações sociais estigmatizantes sobre a deficiência 

presentes no ambiente escolar, local onde inclusive tais representações são continuamente 

reproduzidas ante práticas que ainda se verificam cotidianamente e que reforçam a imagem do 

sujeito “ideal” ou “normal”, da sociedade contemporânea – aquele dotado da razão, linguagem 

e cientificismo. Para estes autores, suas práticas pedagógicas a respeito dos/das estudantes com 

deficiência não estão apenas relacionadas à sua formação inicial ou continuada, mas também 

se encontram intimamente ligadas às suas concepções de deficiência (ANTUNES; GLAT, 

2019). 

Neste sentido, concordo com Glat e Estef (2021), que afirma que, apesar da criação 

de políticas públicas no sentido da inclusão para estes sujeitos, ainda existem inúmeras barreiras 

para a efetiva inclusão social e educacional das pessoas com deficiência. A compreensão destas 

barreiras perpassa também pelo conhecimento das representações sociais dos grupos que 

historicamente estiveram presentes e participaram diretamente de seus processos de 

escolarização. As Representações Sociais permitem a compreensão de como os mecanismos 

sociais atuam sobre a Educação e determinam seus resultados, ao longo do tempo, de forma 

que a compreensão das representações sociais dos educadores e das educadoras a respeito do 

processo de escolarização das pessoas com deficiência é uma urgência frente aos desafios que 

a prática da educação inclusiva exige. A seguir, analisarei um pouco da produção científica a 

respeito desta temática. 
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1.1.3. Tendências de pesquisa: uma breve revisão 

 

Inúmeros trabalhos vêm sendo realizados a respeito da representação social da 

deficiência e necessidades educativas especiais, a partir da visão dos professores e das 

professoras atuantes no ensino básico. Estes trabalhos apresentam importante interface, dado o 

papel do campo educativo na construção e disseminação de representações, bem como a 

importância do estudo da diferença. Para compreender melhor como esta temática vem sendo 

tratada do ponto de vista da produção científica no Brasil, realizei um levantamento dos 

trabalhos publicados no âmbito do Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BDT- CAPES) e do Banco Digital de Teses e 

Dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD-IBICT), entre os anos de 2000 e 2020, excluindo 

trabalhos anteriores ao ano de 2000. Este recorte temporal justifica-se por sua aproximação com 

o recorte temporal realizado na análise dos dados quantitativos em âmbito municipal realizados 

por esta pesquisa, como veremos no Capítulo 04. 

Assim, com a utilização dos descritores "Representação Social" OR " 

Representações Sociais" AND "professores" OR " docentes" em pesquisa realizada em 

02/03/2021, utilizando como abrangência temporal de 2000 a 2020, obtive 1683 trabalhos no 

catálogo do BDT-CAPES. No caso do banco de dados do BDTD – IBICT, a pesquisa foi 

realizada em duas etapas, uma utilizando os descritores “Representação Social” OR 

“Representações Sociais” AND “professores” para a qual obtive 863 trabalhos iniciais, e outra, 

utilizando os descritores “Representação Social” OR “Representações Sociais” AND 

“docentes” para os quais obteve-se 473 resultados iniciais. A seguir, a fim de minimizar os 

efeitos que as múltiplas nomenclaturas e abordagens utilizadas ao longo do tempo no que se 

refere ao estudo das pessoas com deficiência e com necessidades educacionais especiais, os 

resultados foram filtrados manualmente, e foram selecionados todos aqueles que se 

relacionavam com a temática desta pesquisa. 

Buscando uma aproximação com tema desta pesquisa, optei por analisar apenas 

trabalhos que se relacionavam diretamente com as representações sociais de professores 

atuantes no ensino básico regular, de forma que, embora tenham sido encontrados, trabalhos 

cuja linha de pesquisa se voltassem para a representação social da deficiência e/ou necessidades 

educacionais especiais da educação de jovens e adultos, graduandos/licenciandos, professores 

de ensino superior, de professores que atuam apenas em escolas/classes especiais ou que 

realizam apenas atendimento especializado, tais trabalhos não foram englobados por esta 
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pesquisa. Um trabalho em particular, no mesmo sentido, embora tenha apresentado em seu 

título a proposição de uma investigação no âmbito das representações sociais, não englobou 

nem em suas discussões teóricas e nem em seu referencial metodológico estas discussões, sendo 

desconsiderado nesta análise. 

Os resultados encontrados foram então cruzados e as duplicidades eliminadas. No 

caso da busca realizada no Catálogo BDT-CAPES, dada a indisponibilidade dos textos 

completos de pesquisas anteriores à instalação da Plataforma Sucupira, trabalhos anteriores ao 

ano de 2013 não puderam ser incluídos nesta pesquisa. Do mesmo modo, todos aqueles 

trabalhos, em ambas as plataformas, cujos textos completos encontravam-se indisponíveis para 

leitura foram desconsiderados. 

Após o levantamento nos bancos de dados e a filtragem manual, obtive um total de 

24 trabalhos no BDT-CAPES, divididas em 05 teses e 19 dissertações (sendo 01 de Mestrado 

Profissional), compreendidas entre os anos de 2013 e 2018. No banco de dados da BDTD-

IBICT foram obtidos 32 resultados: 30 dissertações e 02 teses, publicadas entre 2005 e 2018. 

Os quadros 01 e 02 apresenta os dados das teses e dissertações consolidados obtidos após o 

levantamento juntos às duas plataformas analisadas. 
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Quadro 01 - Consolidado dos dados obtidos no catálogo da BDT CAPES. 

(Continua) 

ANO TÍTULO AUTOR(A) IES NÍVEL 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
ORIENTADOR(A) 

2013 

Uma Contribuição Ao Estudo Das Relações 
Entre Família, Escola E Atendimento 

Educacional (AEE) No Contexto Da Educação 

Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva' 

FETTBACK, Carin 

Schultze 

UNIVERSIDADE DA 

REGIÃO DE JOINVILLE 
MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª NELMA BALDIN 

2013 
Formação De Professores E Educação Inclusiva: 

Representações Sociais Em Construção' 
KAUSS, Clarissa Teixeira 

UNIVERSIDADE DO 
GRANDE RIO - PROF JOSE 

DE SOUZA HERDY, 

DUQUE DE CAXIAS 

MESTRADO 

HUMANIDADES, 

CULTURAS E 
ARTES 

PROFª DRª CRISTINA NOVIKOFF 

2013 

A Escolarização Do Estudante Com Deficiência 

Intelectual Nas Representações Sociais De 
Professores De Ensino Médio' 

AZEVEDO, Katia Rosa. 
UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA, BRASÍLIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO 

PROFª DRª TERESA CRISTINA 

SIQUEIRA CERQUEIRA. 

2014 
Formação Continuada E Representação Social: 

Implicações Para A Educação Inclusiva' 
COSTA, Ademárcia 
Lopes De Oliveira 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO 

NORTE, NATAL 

DOUTORADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª ERIKA DOS REIS GUSMÃO 

ANDRADE 

2014 

Representações Sociais De Professores Dos 

Anos Finais Do Ensino Fundamental Sobre A 
Aprendizagem De Estudantes Com Deficiência 

Em Escolas Inclusivas' 

BARBOSA, Katia 
Aparecida Marangon 

UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA, BRASÍLIA 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª TERESA CRISTINA SIQUEIRA 

CERQUEIRA. 

2015 

Representações Sociais De Professores Acerca 

Da Inclusão Escolar: Elementos Para Uma 
Discussão Das Práticas De Ensino 

CUNHA, Antônio 

Eugenio 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO 

DE SÁ, RIO DE JANEIRO 
DOUTORADO EDUCAÇÃO 

PROFª DRª ALDA JUDITH ALVES-

MAZZOTTI 

2015 

Representações Sociais De Professores Acerca 
Dos Seus Alunos Com Transtorno Do Espectro 

Do Autismo (Tea) No Processo De Inclusão Em 

Escolas Públicas Municipais De Lages, Sc. 

OLIVEIRA, Vivian 

Fatima De 

UNIVERSIDADE DO 

PLANALTO 
CATARINENSE, LAGES 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROF DR GERALDO AUGUSTO LOCKS 

2015 

Educação Inclusiva E Representação Social: Os 

Desafios Subjetivo Para A Realização Do 
Processo De Ensino-Aprendizagem E De 

Sociabilidade 

YAMADA, Nathalia 
Sayuri. 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MATO 
GROSSO DO SUL, 

PARANAÍBA 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROF DR CARLOS EDUARDO FRANÇA 
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ANO TÍTULO AUTOR(A) IES NÍVEL 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
ORIENTADOR(A) 

2015 
Representações Sociais E Crenças Em Relação 
À Criança Em Idade Pré‐Escolar Com Paralisia 

Cerebral 

DELGADO, Natalia Paim 

Alcantara 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, RIO DE JANEIRO 

MESTRADO 
PSICOLOGIA 

SOCIAL 
PROFª DRª ANGELA DONATO OLIVA 

2014 

A Surdez No Ambiente Escolar: Um Estudo 

Das Representações Sociais De Professores De 

Matemática, Intérpretes E Alunos.' 

PEREIRA, Paulo Vitor 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO DO 

SUL, RIO DE JANEIRO 

MESTRADO 
PROFISSIONAL 

MATEMÁTICA 
PROF DR ANTÔNIO CARLOS 

TOMAROZZI 

2016 
Representações Sociais Da Inclusão Escolar 
Para Professoras Da Educação Infantil De 

Escolas Públicas De Um Município Do Ceará' 

PEREIRA, Lidiand 

Mendes 

UNIVERSIDADE DE 

FORTALEZA 
MESTRADO PSICOLOGIA 

PROFª DRª LUCIANA MARIA MAIA 

VIANA 

2016 

Representações Sociais Do Ensino De 

Matemática Por Professores De Salas Regulares 

E Professores Que Atuam Na Sala De 

Atendimento Educacional Especializado 

(SAEE) No Estado de Pernambuco' 

SILVA, Juliana De Cassia 

Gomes Da. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO 
MESTRADO 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA E 

TECNOLÓGICA 

PROFª DRª FATIMA MARIA LEITE 

CRUZ. 

2016 
Práticas Inclusivas E Representações Sociais Do 

Aluno Com Deficiência Intelectual (D.I.) 

MENDES, Cristianne 

Beda De Queiroz 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE GOIÁS, 
GOIÂNIA 

MESTRADO PSICOLOGIA 
PROF DR PEDRO HUMBERTO FARIA 

CAMPOS 

2016 
Representações Sociais E Práticas Docentes No 
IFSP: A Educação De Pessoas Com Deficiência 

ARANEGA, Claudia 
Abboud 

UNIVERSIDADE CIDADE 

DE SÃO PAULO, SÃO 

PAULO 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª ADELINA DE OLIVEIRA 

NOVAES. 

2016 

Representações Sociais Das Práticas E Do Papel 

Do Professor Na Inclusão Do Aluno Com 
Transtorno Do Espectro Autista Na Educação 

Infantil E Exclusão 

ALMEIDA, Sabrina 
Araújo De. 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO 
DE SÁ, RIO DE JANEIRO 

DOUTORADO EDUCAÇÃO 
PROF DR PEDRO HUMBERTO FARIA 

CAMPOS 

2016 

Representações Sociais De Professores Sobre 

Inclusão E O Projeto Político Pedagógico: A 
Escola Em Movimento' 

SCAVONI, Mariana 
Paula Pereira. 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO (MARÍLIA), 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª ANNA AUGUSTA SAMPAIO 

DE OLIVEIRA 

2016 
Representações De Professores Sobre A 

Inclusão Escolar 
ABDALLA, Ana Paula 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO (RIO CLARO) 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª ANDREIA OSTI 
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ANO TÍTULO AUTOR(A) IES NÍVEL 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
ORIENTADOR(A) 

2016 
Gênese Da Educação De Surdos Em Delmiro 

Gouveia' 

VILELA, Cristiano Das 

Neves. 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE, SÃO 
CRISTÓVÃO 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª VERÔNICA DOS REIS 

MARIANO SOUZA 

2017 
A Educação Inclusiva Na Perspectiva Dos 

Professores Da Rede Municipal De Frutal: Um 

Estudo Em Representações Sociais 

SOUZA, Fabiana 

Verissimo Da Costa. 

UNIVERSIDADE DE 

UBERABA, UBERABA 
MESTRADO EDUCAÇÃO 

PROFª DRª VALESKA GUIMARÃES 

REZENDE CUNHA 

2017 
Representações Sociais De Professores Do 
Ensino Fundamental I Em Exercício: Os 

Sentidos No Contexto Da(S) Diferença(S)' 

PAGANOTTI, Emille 

Gomes 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO (RIO CLARO) 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª ANDREIA OSTI 

2017 

A Gênese Das Representações Sociais Sobre O 

Trabalho Do Segundo Professor Na Perspectiva 
Da Educação Inclusiva.' 

LIMA, Natalia Silveira 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA FRONTEIRA SUL, 
CHAPECÓ 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª LÍSIA REGINA FERREIRA 

2018 

Representações Sociais De Professores Sobre 

Alunos Com Altas Habilidades: Uma 

Contribuição Da Psicologia Social Comunitária 

DOI, Francislaine 
Wiczneski. 

UNIVERSIDADE TUIUTI 
DO PARANÁ, CURITIBA 

MESTRADO PSICOLOGIA PROFª DRª GISLEI MOCELIN POLLI 

2018 
Representações Sociais De Professores Do 
Ensino Fundamental Sobre Alunos Com 

Deficiência E A Educação Inclusiva 

KITAHARA, Adil 
Margarete Visentini 

UNIVERSIDADE 

METODISTA DE SÃO 
PAULO, SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

DOUTORADO 
PSICOLOGIA DA 

SAÚDE 
PROF DR MANUEL MORGADO 

REZENDE 

2018 

Nenhum A Menos Na Aula De Matemática: 

Representações Sociais De Inclusão De 
Estudantes Com Deficiência Visual E Seus 

Impactos Na Aprendizagem De Razões 

Trigonométricas 

ALVES, Evanilson 

Landim 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO, 

RECIFE 

DOUTORADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª LÍCIA DE SOUZA LEÃO 

MAIA 

Fonte: CAPES, 2021. Organização da autora. 
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Quadro 02 - Consolidado dos dados obtidos junto ao BDTD-IBICT 

(Continua) 

ANO TÍTULO AUTOR(A) IES NÍVEL 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
ORIENTADOR(A) 

2006 

Representações De Docentes Sobre A 

Inclusão Escolar De Alunos Com 
Deficiências Na Rede Municipal De Ensino 

MARTINS, Aline 

Elizabeth Moraes  

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 
(ASSIS) 

MESTRADO PSICOLOGIA  PROF DR JOSÉ LUIZ GUIMARÃES 

2006 

Concepção Dos Professores Dos Anos Finais 

Do Ensino Fundamental Sobre O Aluno Com 
Necessidades Educacionais Especiais E Sua 

Inclusão Na Escola Comum 

EIDELWEIN, Monica 
Pagel 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL  

MESTRADO EDUCAÇÃO  PROF DR HUGO OTTO BEYER 

2006 

As Representações Sociais Dos Professores 

De Alunos Com Síndrome De Down 

Incluídos Nas Classes Comuns Do Ensino 

Regular 

CASTRO, Sabrina 

Fernandes De 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª SORAIA NAPOLEÃO FREITAS 

2006 
Aprendizagem E Representações Sociais: 

Pensando A Escolarização De Alunos Com 

Transtornos Globais Do Desenvolvimento 

GUARESCHI, Taís  
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª MARIA INÊS NAUJORKS 

2005 

As Representações Sociais Dos Professores 

Acerca Da Inclusão De Alunos Com 
Distúrbios Globais Do Desenvolvimento 

ALVES, Marcia Doralina  
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª MARIA INÊS NAUJORKS 

2007 
Inclusão De Alunos Com Deficiência Nas 

Representações Sociais De Suas Professoras 

ALBUQUERQUE, Ednea 

Rodrigues De 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO 
(RECIFE) 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª LAÊDA BEZERRA MACHADO 

2008 

As Representações Sociais Dos Professores 
Sobre A Avaliação Dos Alunos Incluídos Na 

Rede Pública Regular De Ensino Em Santa 

Maria /RS 

PINCOLINI, Roselis 

Francelina Oliveira  

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª MARIA INÊS NAUJORKS 

2008 

Convivendo Com A Alteridade: 

Representações Sociais Sobre O Aluno Com 
Deficiência No Contexto Da Educação 

Inclusiva 

VASCONCELLOS, 
Karina De Mendonça 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO 

(RECIFE) 

MESTRADO PSICOLOGIA 
PROFª DRª MARIA DE FÁTIMA DE 

SOUZA SANTOS 
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ANO TÍTULO AUTOR(A) IES NÍVEL 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
ORIENTADOR(A) 

2008 

Inclusão Escolar: Um Olhar Para A 
Diversidade: As Representações Sociais De 

Professores Do Ensino Fundamental Da Rede 

Pública Sobre O Aluno Com Necessidades 
Educacionais Especiais 

MODESTO, Vília Mariza 

Fraga 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA, BRASÍLIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO 

PROFª DRª TERESA CRISTINA 

SIQUEIRA CERQUEIRA. 

2009 

Entre O Familiar E O Estranho: 

Representações Sociais De Professores Sobre 

O Autismo Infantil 

SANTOS, Michele 
Araújo 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO 

(RECIFE) 

MESTRADO PSICOLOGIA 
PROFª DRª MARIA DE FÁTIMA DE 

SOUZA SANTOS 

2009 

Representação Social Sobre Educação 

Inclusiva Por Professores De Cruzeiro Do Sul 
- Acre 

COSTA, Ademárcia 

Lopes De Oliveira 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO 
NORTE (NATAL) 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª ÉRIKA DOS REIS GUSMÃO 

DE ANDRADE 

2011 
Representações Sociais De Um Grupo De 

Professores Sobre A Educação Inclusiva 

LIMA, Renata Cristina 

Domingos De Souza  

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO 

PAULO 

MESTRADO PSICOLOGIA 
PROFª DRª CLARILZA PRADO DE 

SOUSA 

2012 

Inclusão Escolar De Alunos Com Deficiência: 

As (Im)Possibilidades Através Do Olhar De 

Quatro Professores De Ciências 

ANJOS, Paola Trama 
Alves  

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 

(BAURU) 

MESTRADO 
EDUCAÇÃO PARA 

CIÊNCIA 
PROF DR EDER PIRES DE CAMARGO 

2012 
Representações Sociais De Professoras E 

Professores Que Ensinam Matemática Sobre 

O Fenômeno Da Deficiência 

MOREIRA, Geraldo 

Eustáquio 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO 
PAULO 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª ANA LÚCIA MANRIQUE 

2012 
Educação De Período Integral E Inclusão: 

Uma Análise Do Programa Superescola 

SANTOS, Fabricio Tinêo 

Dos 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SANTOS 
MESTRADO EDUCAÇÃO 

PROFª DRª ARIANE FRANCO LOPES DA 

SILVA 

2013 
Indicadores Das Representações Sociais Da 

Superdotação Na Discursividade Das 

Professoras 

ROMANOWSKI, 

Caroline Leonhardt  

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª SORAIA NAPOLEÃO FREITAS 

2013 

A Escolarização Do Estudante Com 

Deficiência Intelectual Nas Representações 

Sociais De Professores De Ensino Médio 

AZEVEDO, Kátia Rosa 
UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA, BRASÍLIA 
MESTRADO EDUCAÇÃO 

PROFª DRª TERESA CRISTINA 
SIQUEIRA CERQUEIRA. 

2013 

Formação De Professores E Educação 

Inclusiva: Representações Sociais Em 

Construção 

KAUSS, Clarissa Teixeira 

UNIVERSIDADE DO 

GRANDE RIO, DUQUE DE 

CAXIAS. 

MESTRADO 

LETRAS E 

CIÊNCIAS 

HUMANAS  

PROFª DRª CRISTINA NOVIKOFF 
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ANO TÍTULO AUTOR(A) IES NÍVEL 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
ORIENTADOR(A) 

2014 
Formação Continuada E Representação 
Social: Implicações Para A Educação 

Inclusiva 

COSTA, Ademárcia 

Lopes De Oliveira 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

DOUTORADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª ERIKA DOS REIS GUSMÃO 

ANDRADE 

2014 

Representações Sociais De Professores Dos 

Anos Finais Do Ensino Fundamental Sobre A 
Aprendizagem De Estudantes Com 

Deficiência Em Escolas Inclusivas 

BARBOSA, Kátia 
Aparecida Marangon 

UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA, BRASÍLIA, 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª TERESA CRISTINA SIQUEIRA 

CERQUEIRA. 

2014 

A Surdez No Ambiente Escolar: Um Estudo 

Das Representações Sociais De Professores 

De Matemática, Intérpretes E Alunos 

PEREIRA, Paulo Vítor 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO MATO GROSSO DO 

SUL 

MESTRADO 
EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
PROF DR ANTÔNIO CARLOS 

TOMAROZZI 

2014 

O Instituído E O Vivido Na Formação 
Docente Para Educação Inclusiva: 

Representações Sociais De Professores 

Egressos Do Curso De Licenciatura Em 

Biologia Do IFPA 

MELO, Ermelinda 
Nóbrega De Magalhães  

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ, BELEM 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª IVANY PINTO NASCIMENTO 

2016 
Representações De Professores Sobre A 

Inclusão Escolar 
ABDALLA, Ana Paula 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA  
MESTRADO  EDUCAÇÃO PROFª DR.ª ANDREIA OSTI 

2016 
Representações Sociais De Professores Sobre 
Inclusão E O Projeto Político Pedagógico: A 

Escola Em Movimento 

SCAVONI, Mariana 

Paula Pereira 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA  
MESTRADO  EDUCAÇÃO 

PROFª DRª ANNA AUGUSTA SAMPAIO 

DE OLIVEIRA 

2016 
Representações Sociais Da Inclusão Escolar 
Para Professoras Da Educação Infantil De 

Escolas Públicas De Um Município Do Ceará 

PEREIRA, Lidiand 

Mendes 

UNIVERSIDADE DE 

FORTALEZA 
MESTRADO PSICOLOGIA 

PROFª DRª LUCIANA MARIA MAIA 

VIANA 

2016 
Gênese Da Educação De Surdos Em Delmiro 

Gouveia 

VILELA, Cristiano Das 

Neves  

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SERGIPE 

(SÃO CRISTÓVÃO) 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª VERÔNICA DOS REIS 

MARIANO SOUZA 

2016 

Representações Sociais Do Ensino De 

Matemática Por Professores De Salas 

Regulares E Professores Que Atuam Na Sala 
De Atendimento Educacional Especializado 

(SAEE) No Estado De Pernambuco 

SILVA, Juliana De Cássia 

Gomes Da 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO 
MESTRADO 

EDUCACAO 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICAS 

PROFª DRª FATIMA MARIA LEITE 

CRUZ. 

2017 

Representações Sociais De Professores Do 

Ensino Fundamental I Em Exercício: Os 

Sentidos No Contexto Da(S) Diferença(S) 

PAGANOTTI, Emille 

Gomes 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 

(UNESP) 

MESTRADO  EDUCAÇÃO PROFª DRª ANDREIA OSTI 
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ANO TÍTULO AUTOR(A) IES NÍVEL 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
ORIENTADOR(A) 

2017 
A Gênese Das Representações Sociais Sobre 

O Trabalho Do Segundo Professor Na 

Perspectiva Da Educação Inclusiva 

LIMA, Natália Silveira 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA FRONTEIRA SUL, 

CHAPECÓ 

MESTRADO EDUCAÇÃO PROFª DRª LÍSIA REGINA FERREIRA 

2018 
Eu Não Fui Formada Pra Isso: Representações 

Sociais De Professores Sobre Inclusão, 

Diferenças E Infância(S) 

SILVA, Cristiane Perol da 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

CAMPINAS. 

MESTRADO EDUCAÇÃO 
PROFª DRª HELOISA ANDREIA DE 

MATOS LINS 

2018 

Nenhum A Menos Na Aula De Matemática: 
Representações Sociais De Inclusão De 

Estudantes Com Deficiência Visual E Seus 

Impactos Na Aprendizagem De Razões 
Trigonométricas 

ALVES, Evanilson 
Landim 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO 

DOUTORADO EDUCAÇÃO  PROFª DRª LÍCIA DE SOUZA LEÃO MAIA 

2018 

Representações Sociais De Professores Sobre 

Alunos Com Altas Habilidades: Uma 

Contribuição Da Psicologia Social 

Comunitária 

DOI, Francislaine 

Wiczneski 

UNIVERSIDADE TUIUTI 

DO PARANÁ, CURITIBA 
MESTRADO PSICOLOGIA PROFª DRª GISLEI MOCELIN POLLI 

Fonte: BDTD-IBICT, 2021. Organização da autora. 
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As informações dos bancos de dados foram então cruzadas e constatou-se que 17 

trabalhos se encontravam em duplicidade, de forma que, ao final do levantamento, obtive 39 

trabalhos sobre a temática, 34 dissertações e 05 teses, publicados entre os anos de 2005 e 2018. 

A figura 02 consolida as informações obtidas neste levantamento após o cruzamento das 

informações, de acordo com o ano de publicação. 

 

Figura 02 – Teses e Dissertações que tratam da representação social de docentes da educação básica sobre os 

estudantes da educação especial, encontradas entre os anos de 2000-2020. 

 
Fonte BDT-CAPES, 2021 e BDTD-IBICT, 2021. Organização da Autora. 

 

Embora observe-se um leve crescimento das produções científicas sobre a temática 

a partir do ano de 2015, que pode ter relação com a aprovação da Lei nº 13.146 de 2015 – Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(BRASIL, 2015) ocorrida neste mesmo ano, a abrangência dos dados ainda é muito pequena 

para confirmar tendência. Destas pesquisas, 25 foram elaboradas em Instituições de Ensino 

Superior Públicas, 13 foram elaboradas em Instituições Particulares e 01 pesquisa foi realizada 

em uma Instituição Pública de Direito Privado. Ao todo, estas pesquisas aconteceram em 21 

Instituições de Ensino Superior brasileiras. Em relação à área de concentração das pesquisas 

selecionadas, observei uma predominância de estudos lotados em cursos de Pós-Graduação em 

Educação, que já apresentam uma tradição nas discussões acerca dos processos de ensino-

aprendizagem de pessoas com deficiência. Na figura 03 está mais bem ilustrada a distribuição 

das áreas de conhecimento de ocorrência das produções científicas relacionadas às 

representações sociais dos/das docentes da educação básica regular em relação à escolarização 

dos estudantes da educação especial. 
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Figura 03 – Teses e Dissertações que tratam da representação social de docentes da educação básica sobre os 

estudantes da educação especial, divididas por áreas de concentração (2000-2020). 

 
Fonte: BDT-CAPES, 2021 e IBICT, 2021. Organização da Autora. 

 

Um interessante destaque deve ser dado à atuação da Profa. Dra. Maria Inês 

Naujorks, e Profa. Dra. Soraia Napoleão Freitas, ambas da Universidade Federal de Santa 

Maria, que orientaram cinco (ALVES, 2005; GUARESCHI, 2006; PINCOLINI, 2008; 

CASTRO, 2006 e ROMANOWSKI, 2013) dos 39 trabalhos selecionados neste levantamento. 

Do mesmo modo, é importante mencionar o trabalho da Profa. Dra. Teresa Cristina Siqueira 

Cerqueira, lotada na Universidade de Brasília, e que realizou a orientação de 03 das pesquisas 

selecionadas (MODESTO, 2008; AZEVEDO, 2013; BARBOSA, 2014), bem como as atuações 

da Profa. Dra. Érika dos Reis Gusmão Andrade, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que orientou os trabalhos de COSTA, 2009 e COSTA, 2014; da Profa. Dra. Maria de 

Fátima de Souza Santos, da Universidade Federal de Pernambuco, que orientou 

VASCONCELLOS, 2008 e SANTOS, 2009 e do Prof. Dr. Pedro Humberto Faria Campos, que 

atuou na Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade Estácio de Sá, orientando 

MENDES, 2016 e ALMEIDA, 2016. Estes importantes trabalhos de orientação sinalizam um 

processo de continuidade das pesquisas nesta temática, que se consolidam ainda mais com a 

atuação desses docentes em suas respectivas instituições de ensino superior e em seus 

respectivos programas e linhas de pesquisa sobre pessoas com deficiência. 

Em relação à espacialização das pesquisas selecionadas, conforme pode ser 

verificado na Figura 04, constatou-se uma predominância das produções no estado de São Paulo 

– foram encontradas 10 produções sobre a temática, 25,6% do total – fato que pode ser 

explicado pelo estado concentrar, em 2019, pouco mais de 23% das instituições de ensino 

superior do país (INEP, 2021). 
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Figura 04 - Mapa da distribuição das teses e dissertações que tratam da representação social dos docentes da 

educação básica sobre os estudantes da educação especial (2000-2020). 

 

Fonte: Bancos de Teses e Dissertações da Capes, 2021 e Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD-

IBICT), 2021. Organização da Autora. 

 

Por outro lado, os estados de Rio Grande do Sul e Pernambuco, estados que 

registraram 15,4% e 12,8 % das produções da temática elencadas nesta pesquisa, concentravam 
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também em 2019, cada um, pouco mais de 4,6% das instituições de ensino superior (públicas e 

privadas) do país (INEP, 2021). O quadro 01 discrimina a distribuição das produções 

selecionadas por estados e municípios. 

 

Quadro 03 - Distribuição das Teses e Dissertações que tratam da representação social de docentes da educação 

básica sobre os estudantes da educação especial (2000-2020) nos estados e municípios. 

CIDADE UF Número de pesquisas encontradas Total  

São Bernardo Do Campo SP 1 

10 

São Paulo SP 3 

Campinas SP 1 

Assis SP 1 

Bauru SP 1 

Rio Claro SP 1 

Marília SP 1 

Rio Claro SP 1 

Santa Maria RS 5 
6 

Porto Alegre RS 1 

Recife PE 5 5 

Joinville SC 1 

3 Lages SC 1 

Chapecó SC 1 

Brasília DF 3 3 

Rio De Janeiro RJ 3 3 

Paranaíba MS 1 
2 

Três Lagoas MS 1 

Natal RN 2 2 

São Cristóvão SE 1 1 

Belém PA 1 1 

Goiana GO 1 1 

Fortaleza CE 1 1 

Curitiba PR 1 1 
Fonte: BDT-CAPES, 2021 e BDTD-IBICT, 2021. Organização da Autora. 

 

Buscando compreender a importância que os conceitos ligados às temáticas 

denotam ao campo de investigação, elaborei uma Nuvem de Palavras (Figura 05), utilizando 

para isso as palavras-chaves elencadas pelos trabalhos selecionados. Esta estratégia pedagógica 

permite uma representação visual da frequência de um termo em determinado texto, isto é, o 

valor de cada termo/expressão é determinado pela importância que ele desempenha no corpus 

do texto. Consiste em uma contagem de quantas vezes tais palavras ocorreram no texto, ou, 

neste caso, quantas vezes os autores das pesquisas selecionadas escolheram estes 

termos/expressões para compor suas palavras-chave. Quanto mais uma palavra aparece em uma 
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Nuvem de Palavras, maior é sua ocorrência no texto analisado (VILELA; RIBEIRO; 

BATISTA, 2020). 

 

Figura 05 - Nuvem de Palavras-Chave. 

 
OBS: Nuvem de palavras, utilizando as palavras-chaves das pesquisas sobre a temática Representação Social 

dos/das docentes a respeito da escolarização de estudantes da educação especial, levantadas no âmbito do BDT- 

CAPES e do BDTD-IBICT, publicadas entre os anos de 2000 e 2020. 

Fonte: Organização da Autora, 2021. 

 

A nuvem de trabalho aqui apresentada foi construída com o auxílio da ferramenta 

on-line Wordclouds.com (disponível gratuitamente em: https://www.wordclouds.com). Para 

um melhor entendimento da importância que os diferentes termos/conceitos trazem à temática, 

e visto que todas as pesquisas se configurarem em pesquisas do campo das Representações 

Sociais, suprimi a ocorrência do referido termo, bem como suas variações (Representação e 

Representação Social). Do mesmo modo, para facilitar a compreensão da nuvem de palavras, 

termos semelhantes ou usados com o mesmo sentido nas pesquisas analisadas, tais como 
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trabalho docente e prática docente e práticas de ensino e práticas educativas, foram reunidos 

em um só termo. 

Conforme a análise da imagem permite constatar, observamos uma grande 

quantidade de termos/expressões que apresentaram pequena expressão visual, e que aparecem 

apenas uma vez dentre o rol das palavras-chaves analisadas. Esta grande variedade de palavras-

chaves indica a multiplicidade de conceitos que se associam à escolarização dos estudantes da 

educação especial, e demonstram a amplitude dos temas tratados nas pesquisas elencadas. Do 

mesmo modo, as palavras-chave Inclusão, Educação Inclusiva e Inclusão escolar apresentam 

grande representatividade, aparecendo em 32 das 39 pesquisas analisadas, pouco mais de 82% 

do total. Este fato demonstra que apesar de tratarem sobre temas variados dentro do escopo dos 

processos de ensino/aprendizado dos estudantes da educação especial, a maior parte das 

pesquisas foi permeada por discussões relativas ao caráter inclusivo destes processos, ou 

mesmo na necessidade de implementação da inclusão educacional. Realizarei a partir de agora 

uma breve análise dos trabalhos selecionados. 

 

1.1.4. Um breve aprofundamento acerca das produções científicas sobre a temática 

 

Dentre os resultados encontrados, seis estudos destacam-se por abordarem a 

representação social da inclusão por parte dos/das docentes do ensino regular de uma forma 

mais geral. Embora eles não tratem diretamente da escolarização da pessoa com deficiência, 

apresentam interessantes interfaces com a temática desta pesquisa: são eles Albuquerque 

(2007), Costa (2009), Lima (2011), Pereira (2016), Scavoni (2016) e Silva (2018). 

Albuquerque (2007) buscou analisar as representações sociais de inclusão escolar 

entre professoras da Educação Infantil e Ensino Fundamental regular do município de Jaboatão 

dos Guararapes (PE), e como tais representações influenciam suas práticas como docentes. 

Nesta pesquisa participaram 43 (quarenta e três) professoras atuantes em salas regulares que 

recebem estudantes com deficiência, às quais foram aplicadas entrevistas semiestruturadas e 

associação livre de palavras, cujos dados obtidos foram analisados sob a luz da análise de 

conteúdo, proposta por Bardin (1977). Em seus resultados, a autora destaca que as 

representações sociais das professoras participantes estão ancoradas em uma grande variedade 

de elementos, tais como a falta de suporte ao trabalho docente, a incapacidade de aprendizagem 

dos estudantes incluídos, a ocorrência de uma simples inserção do estudante com deficiência 

no ensino regular, bem como em sentimentos de afetividade e cuidado. Para esta autora, estes 
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resultados demonstram que ainda existem grandes distâncias entre as práticas cotidianas das 

instituições públicas de ensino e os discursos de inclusão que nelas circulam. 

Em seu trabalho, Costa (2009) busca identificar as representações sociais a respeito 

da educação inclusiva dos professores atuantes nas redes públicas regulares de ensino do 

município de Cruzeiro do Sul (AC). Embora seu trabalho vise a investigação da educação 

inclusiva, tanto em sua metodologia quanto em seus resultados, a associação da educação 

inclusiva e a escolarização de estudantes com necessidades especiais é evidenciada. Esta autora 

investigou um grupo de 60 (sessenta) professores que atuam diretamente na escolarização de 

estudantes com necessidades educacionais especiais em instituições públicas de ensino 

valendo-se da técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) e outros 80 professores (50 dos 

quais participaram de um curso de formação especializada em educação inclusiva e 30 que não 

participaram do referido curso) por meio do Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM). 

Estes dados foram analisados à luz da análise de conteúdo e multidimensional. A partir da 

análise multidimensional, Costa (2009) destaca em seus resultados a evidência de diferentes 

facetas em relação ao discurso circulante entre os participantes: enquanto no grupo investigado 

oriundo do curso de formação giram em torno do agir do docente em suas práticas e as 

repercussões destas para os estudantes, no grupo onde esta formação era ausente observou-se 

maior predominância do olhar do docente sobre o estudante, das dificuldades que envolvem o 

trabalho inclusivo e as relações dos docentes com a educação inclusiva. Do ponto de vista da 

análise de conteúdo Costa (2009) destaca a emergência de quatro categorias: dificuldades e 

resistência para a realização da inclusão do aluno com necessidades educativas especiais; 

dimensão do fazer docente inclusivo; concepção de educação inclusiva; e conceitos 

discordantes. Assim, esta autora conclui que as representações sociais a respeito da educação 

inclusiva dos professores investigados ancoram-se em uma grande variedade de elementos que 

vão da inclusão à integração e na imagem do estudante “diferente”. Dessa forma, para estes 

sujeitos, a educação inclusiva se associa diretamente com a representação do estudante com 

deficiência ou necessidades educativas especiais. 

Do mesmo modo, Lima (2011), ao buscar compreender as representações sociais 

de um grupo de 90 (noventa) professores do ensino fundamental da rede pública municipal de 

um município do interior do estado de São Paulo a respeito da educação inclusiva, demonstra 

em seus resultados uma associação direta entre a inclusão e a deficiência na representação 

dos(as) docentes investigados. A lógica homogeneizadora como ideário da educação inclusiva 

percebida a partir das representações sociais do grupo investigado opõe-se aos atributos que 
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esta representação confere aos sujeitos da inclusão, cuja associação com o termo diferente e ao 

perfil de estudantes excluídos (rejeitados, isolados e de baixo rendimento) parece destoar das 

expectativas deste grupo em relação ao que seria o aluno ideal (LIMA, 2011). 

Pereira (2016), ao pensar a inclusão no contexto escolar na perspectiva da 

diversidade a partir das representações sociais de 11 (onze) professoras da educação infantil da 

rede municipal de Maracatú (CE), identificou uma predominância da categoria das pessoas com 

deficiência na ancoragem dos discursos sobre inclusão das docentes investigadas, 

invisibilizando outras minorias sociais também presentes no espaço escolar. Para esta autora, a 

construção desta representação de inclusão dificulta a inserção de sujeitos que não se 

enquadram em padrões socialmente aceitos no contexto escolar e está ligada aos pensamentos, 

crenças e valores que se edificaram ao longo do tempo na sociedade. 

Scavoni (2016), ao analisar as representações sociais de inclusão escolar, formação 

docente e gestão de professores do ensino fundamental de uma escola pública municipal de 

uma cidade do interior do estado de São Paulo, por sua vez, defende que, mais do que as 

transformações possibilitadas pelas políticas públicas estabelecidas a partir de meados da 

década de 1990, uma educação só pode ser de fato inclusiva se contar com o apoio de sua 

comunidade, na incorporação de novos elementos em seus núcleos periféricos e na 

transformação de seus paradigmas. Neste contexto, Scavoni (2016) constatou que na situação 

investigada existe uma interrelação entre a situação da inclusão escolar e o contexto político, 

de forma que, o pouco espaço pedagógico destinado à valorização da inclusão escolar reflete-

se na perspectiva de dificuldades levantadas pelas docentes. 

Silva (2018), por sua vez, buscou identificar as representações sociais de 

professoras atuantes da educação infantil de duas escolas de um município próximo à Região 

Metropolitana de Campinas sobre a inclusão e a diferença, bem como sua problematização junto 

aos participantes da pesquisa. Em seus resultados, esta autora observou a existência de uma 

relação direta entre as representações sociais sobre inclusão e diferença e as representações 

sociais de criança, infância e normalidade/anormalidade. Da mesma forma que em Lima (2011) 

e em Pereira (2016), a ancoragem das representações da inclusão na ideia da deficiência é 

verificada com frequência, bem como a necessidade do grupo investigado na classificação do 

outro a partir do padrão de normalidade/anormalidade dos sujeitos, apesar das problematizações 

propostas pela autora durante o contato com as docentes. Silva (2018) também destaca o 

sentimento de despreparo que perpassa a representação social das docentes investigadas, que 

não sentem terem sido formadas adequadamente para as particularidades da educação inclusiva, 
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ressaltando ainda a importância dos espaços de diálogo no interior da escola e que muitas vezes 

é inexistente em virtude da estrutura gestora e normativa do espaço escolar (SILVA, 2018). 

Um outro trabalho destaca-se por sua aproximação indireta com a temática desta 

pesquisa é o de Lima (2017), que trata do processo de construção das representações sociais de 

15 (quinze) professores regentes dos anos iniciais da educação básica do município de 

Concórdia (SC), em relação à presença e atuação do segundo professor em turma. A oferta de 

um segundo professor em turma é um serviço preconizado pela política estadual de Educação 

Especial na Perspectiva da Inclusão do Estado de Santa Catarina em turmas onde exista 

matrícula de educandos e que requeiram a atuação de dois professores para cumprir com os 

objetivos de aprendizado dos estudantes. Em seus resultados, esta autora observou que o 

trabalho do segundo professor – embora idealizado para atuar de forma conjunta com o 

professor regente no ensino e aprendizagem de todos os estudantes, e não apenas àqueles que 

se configuram público-alvo da educação especial – é percebido como uma atividade auxiliar e 

voltada ao trabalho individualizado com o estudante diferenciado. Esta ancoragem em um 

modelo de educação especial médico-terapêutico do trabalho pedagógico do segundo professor 

também contribui para a perpetuação de uma visão assistencialista do estudante da educação 

especial (LIMA, 2017). 

Trabalhos que tratam da representação social de professores(as) a respeito da 

inclusão e aprendizagem dos estudantes com deficiência e necessidades educativas no ensino 

regular podem nos trazer um panorama bem mais objetivo a respeito de como a escolarização 

desses estudantes vem sendo construída ao longo da história. Embora apresentem uma grande 

variedade em relação ao tratamento metodológico, nível de ensino e conteúdo ministrado pelos 

investigados ou mesmo em relação ao tipos de deficiência ou necessidades educativas especiais 

abarcadas pelas pesquisas, trabalhos de Alves (2005), Castro (2006), Eidelwein (2006), 

Guareschi (2006), Martins (2006), Vasconcellos (2008), Santos (2009), Anjos (2012), Moreira 

(2012), Azevedo (2013), Fettback (2013), Romanowski (2013), Barbosa (2014), Costa (2014), 

Melo (2014), Pereira (2014), Cunha (2015), Delgado (2015), Oliveira (2015), Yamada (2015), 

Abdalla (2016), Almeida (2016), Aranega (2016), Lemos (2016), Vilela (2016), Mendes 

(2016), Silva (2016), Paganotti (2017), Alves (2018), Doi (2018) e Kitahara (2018) tem em 

comum as perspectivas trazidas pelas representações sociais de professores(as) à suas práticas 

pedagógicas em situações de enfrentamento/contato/atuação com as necessidades educativas 

de estudantes com deficiência e/ou necessidades educativas especiais. 
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Buscando compreender como as Representações Sociais sobre a inclusão de 

estudantes com Distúrbios Globais de Desenvolvimento no ensino regular por parte de seus 

professores determinam as práticas inclusivas adotadas no município de Santa Maria (RS), 

Alves (2005). analisou entrevistas semiestruturadas realizadas com 09 (nove) professores que 

tinham inseridos em suas salas de ensino regular alunos com autismo ou psicose. Como 

metodologia de análise de dados, esta autora empregou a análise de conteúdo conforme Bardin 

(1977). Esta autora destaca que, durante sua pesquisa, constatou que os professores investigados 

se encontravam confusos acerca do significado clínico da psicose e do autismo e possuíam a 

percepção de que tais estudantes encontravam-se distantes da realidade, habitando um mundo 

à parte. De um modo geral, as representações destes professores estavam permeadas por 

angústia em relação à sua própria atuação em relação e ao processo inclusivo, carentes de 

preparo e uma formação mais adequada. Para estes professores, a escola seria muito mais um 

veículo de socialização para os estudantes com Distúrbios Globais de Desenvolvimento do que 

um espaço que propicie aprendizado. 

Castro (2006), por sua vez, procurou investigar as representações sociais dos 

professores sobre estudantes com síndrome de Down e como estes estudantes vem sendo 

incluídos no ensino regular. Esta autora destaca a importância de se escutar os professores 

atuantes no sistema regular de ensino, a fim de compreender suas representações e como estas 

representações impactam em sua prática cotidiana. Para atingir seus objetivos, esta autora 

entrevistou 05 (cinco) docentes atuantes no ensino regular da rede municipal de ensino do 

Município de Santa Maria (RS), utilizando a aplicação de questionários e entrevistas 

semiestruturadas, cujos dados obtidos foram analisados à luz da Análise de Conteúdo conforme 

Bardin (1977). Castro (2006) destaca que, em sua pesquisa, observou que as representações dos 

professores a respeito de suas atribuições no processo de inclusão e em relação aos estudantes 

com Síndrome de Down encontram-se divididas em sentimentos positivos e negativos. Os 

participantes da pesquisa destacaram também a importância da capacitação profissional e a 

formação continuada para o trabalho inclusivo como forma de superar suas dificuldades e 

angústias. Com efeito, para esta autora, para que a inclusão escolar seja de fato colocada em 

prática, é necessário que se pense numa transformação do sistema educacional. 

Eidelwein (2006) analisou as representações de 03 (três) professoras atuantes em 

uma escola de educação básica localizada na região sul do país, a respeito dos estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais e sua inclusão no ensino regular. Analisando as 

representações sociais que permeiam as falas das professoras – por meio de entrevistas, 
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participação em conselhos de classe e análise de relatórios avaliativos, a partir da metodologia 

de análise do discurso – esta autora constatou que os discursos sobre a educação inclusiva para 

com os estudantes com necessidades educativas especiais das professoras refletem suas próprias 

trajetórias sociais, e que transparecem sob a forma de “preconceitos”, apesar de suas falas se 

estabelecerem no sentido de conhecimento sobre a importância da educação inclusiva e dos 

investimentos para a sua efetivação. Em sua pesquisa, Eidelwein (2006) destaca o papel que a 

importância da formação (inicial e continuada) desempenha nas representações dos sujeitos 

entrevistados, bem como a necessidade de reorganização do espaço escolar a fim de possibilitar 

maior suporte aos professores atuantes no processo de inclusão. Em suas falas, as professoras 

entrevistadas destacaram a importância da existência de um espaço de troca de experiências no 

ambiente escolar, onde possam aprender umas com as outras sobre as particularidades do 

trabalho inclusivo. 

Guareschi (2006), analisou, por meio de entrevistas, as representações sociais de 07 

(sete) professores e 01 (um) coordenador pedagógico de uma escola da rede pública do 

município de Santa Maria (RS). Neste estudo, ela investigou as representações sociais dos 

docentes que atende estudantes com necessidades educativas especiais tanto no ensino regular 

como em classes especiais, a respeito da aprendizagem de estudantes com Transtornos Globais 

de Desenvolvimento (especialmente autismo e psicose) bem como estas representações 

influenciam o processo de aprendizagem destes estudantes. Em seus resultados, esta autora 

destaca o destaque a duas categorias presentes nas representações dos docentes: a percepção da 

sociabilização como o principal objetivo da escolarização dos estudantes com autismo e 

psicose, bem como as representações sobre a capacidade de aprendizado desses estudantes. 

Martins (2006), por sua vez, ao investigar as representações sociais de estudantes 

com deficiência no ensino regular e como esta inclusão reverbera no ambiente escolar, realizou 

entrevistas semi-dirigidas com 11 (onze) professores atuantes na educação básica do município 

de Presidente Prudente (SP), cujos dados foram analisados com base Análise de Conteúdo 

Categorial. Em seus resultados, esta autora sugere que, entre os sujeitos da pesquisa, a 

concepção de deficiência encontra-se fortemente ancorada na concepção médico-biológica, ao 

passo que a representação do trabalho educativo com os estudantes é pautada em propostas de 

integração parcial. 

Vasconcellos (2008) busca compreender as representações compartilhadas por 

professores e estudantes sobre o estudante com deficiência em um contexto escolar de proposta 

inclusiva. Embora sua investigação englobe estudantes e professores, na presente análise me 
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interessou os resultados de seu Estudo de número 01, realizado com professores, e que divide-

se em 02 fases: a fase 01, que consistiu na aplicação de questionários socioprofissional e de 

Evocação Hierárquica de associação livre à 60 (sessenta) professores do ensino fundamental 

provenientes de 08 escolas públicas (estaduais ou municipais) do município de Recife (PE); e 

a fase 02, que pautou-se na realização de questionários, entrevistas semiestruturadas e a 

organização de grupo focal, bem como a realização de uma atividade prática de categorização 

de palavras com 11(onze) professoras da primeira etapa do ensino fundamental 1 da educação 

básica do município de Recife (PE). Em seus resultados, esta autora destaca que compõem as 

representações sociais dos docentes investigados uma série de elementos, tais como a percepção 

dos múltiplos afetos envolvidos em suas relações com os estudantes com deficiência, a pena 

para com os estudantes por suas dificuldades, raiva pelas dificuldades a eles impostas, culpa 

pelos sentimentos de raiva, medo do fracasso como profissional e o desespero motivado pelo 

desconhecimento, o não saber. Vale ressaltar o destaque dado por esta autora à abordagem 

plurimetodológica na investigação das representações sociais acerca do fenômeno da 

deficiência, justamente pela multidimensionalidade que este fenômeno apresenta. 

Em seu trabalho, Modesto (2008) busca analisar as representações sociais de 

professores atuantes em escolas inclusivas das redes pública do município de Taguatinga (DF), 

a respeito dos estudantes com necessidades educacionais especiais, objetivando identificar 

como tais representações implicam na prática da educação inclusiva. Para tanto, ela realizou 

aplicação de questionários e entrevistas com 38 (trinta e oito) professores do ensino 

fundamental regular que também que atendem em suas salas estudantes com necessidades 

educacionais especiais, cujos dados foram analisados a partir da análise de conteúdo. Em seus 

resultados, esta autora destacou que as representações sociais apresentadas pelos sujeitos das 

pesquisas se estruturam de forma diversificada, e que estão ancoradas em concepções 

historicamente construídas que reforçam a imagem do estudante com necessidades educativas 

especiais como aquele se encontra fora dos “padrões” estabelecidos socialmente. Esta autora 

então destaca a necessidade de se redimensionar as ações pedagógicas, profissionais e 

estruturais a fim de alcançar os objetivos da educação inclusiva. 

Em sua pesquisa, Pincolini (2008) teve como objetivo identificar as representações 

sociais de por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 09 (nove) professores de 

três escolas da rede municipal de ensino do município de Santa Maria (RS) sobre a avaliação 

da aprendizagem dos estudantes com necessidades educativas especiais nela incluídos. Em seus 

resultados, esta autora destaca as dúvidas, inseguranças e dificuldades envolvendo o processo 
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de avaliação dos estudantes incluídos por parte das professoras entrevistadas, tais como a 

sobrecarga de trabalho, resistência das famílias dos estudantes, a dificuldade para superação 

dos obstáculos instrumentais e os desejos de mudança em relação às suas práticas. 

Santos (2009) procurou investigar quais ideias do senso comum permeiam as 

representações de professores do município de Recife (PE) a respeito do autismo, visando 

mapear suas ancoragens e as imagens que a concretizam. Para isso, ela realizou coleta de dados 

com 16 professores (09 dos quais com experiência no trabalho com estudantes do espectro 

autista e 07 sem experiência no trabalho com estes estudantes) por meio da metodologia de 

desenho-estória e entrevistas não estruturadas. Em seus resultados, esta autora observou que o 

conteúdo das representações do autismo para os professores apresenta grande fluidez, 

organizando-se em torno de dicotomias (inato/adquirido; razão/emoção; humano/animal; 

interno/externo) de denotam a incerteza e o não-saber dos professores a sobre a origem do 

autismo, sobretudo em professoras sem experiência na escolarização de estudantes autistas, 

embora ambos os grupos investigados apresentem dúvidas sobre esse assunto. Ambos os grupos 

de professores compartilham as concepções destes estudantes como aqueles que, apesar das 

possibilidades relacionais que apresentam, encontram-se encapsulados em suas próprias 

realidades/consciências. As representações das professoras com experiência na atuação junto a 

estes estudantes foram permeadas por previsões do agravamento dos sintomas do autismo com 

o crescimento do estudante, o caráter não intencional conferido ao comportamento agressivo 

dos estudantes bem como as poucas possibilidades de inserção social destes estudantes no 

futuro. Para este grupo, de forma paradoxal, observa-se a edificação de uma concepção de 

autismo pobre, associado a falta de atividade inteligente e pouco funcional, ao passo que para 

professoras sem experiência na educação foi mais comum, a imagem de um autismo rico e 

imaginativo. 

Anjos (2012), buscou conhecer as concepções das práticas e a mobilização de 

saberes de 4 (quatro) professores de ciências atuantes no ensino fundamental de escolas 

estaduais e municipais de um município do estado de São Paulo, a respeito da inclusão de 

estudantes cegos em aulas de Astronomia, a partir de suas representações sociais. Em seus 

resultados, esta autora constatou que o grupo analisado ainda não havia considerado as 

possibilidades de inclusão de estudantes cegos em aulas de astronomia, estando suas 

representações ancoradas na importância da experiência para o trabalho docente, seja pela 

formação, pela prática ou pelo contato com outros profissionais, que os auxilia na criação de 

um arcabouço de saberes aos quais os docentes podem recorrer em situações de enfrentamento. 
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Esta autora destaca ainda a necessidade de reformulação de cursos de graduação e de formação 

continuada dos professores que atuam no conteúdo de ciências, visando assegurar o 

aprendizado de todos os estudantes (ANJOS, 2012). 

Por sua vez, Moreira (2012) explorou a temática das representações sociais de 65 

(sessenta e cinco) professores(as) de Matemática de 4 escolas públicas de São Paulo (SP) a 

respeito da deficiência, a partir de análise de situações cotidianas, que atuaram como 

disparadores para discussões a respeito das práticas docentes. Em sua pesquisa, este autor 

identificou uma grande variedade de representações sobre a temática, e que demonstram a 

heterogeneidade presentes no grupo investigado – e que acompanha a pluralidade dos atores do 

campo educativo de uma forma geral. Moreira (2012) destaca que em cada uma das situações 

propostas verificaram-se posturas ancoradas tanto no apoio à inclusão e defesa da diversidade 

da pessoa humana como em manifestações de dúvidas, insatisfação ou mesmo contrárias às 

prerrogativas da educação inclusiva. 

Buscando compreender as representações sociais sobre a inclusão de estudantes 

com deficiência intelectual de professoras do ensino médio de escolas públicas de Brasília, 

Azevedo (2013) concluiu que, a concepção de deficiência intelectual dos estudantes está 

ancorada nas representações sociais de seus professores do ensino médio regular de forma 

ambígua: ao mesmo tempo que expressão sua afetividade em relação aos mesmos, também 

demonstram que o estudante com deficiência intelectual é muitas vezes discriminado, ignorado, 

e que gera desafios. Esta autora também ressalta a concepção de despreparo e desvalorização 

docente como empecilhos na realização de mudanças em suas práticas pedagógicas. Quando 

investiga professores atuantes no ensino médio que apresentam formação continuada em 

formação inclusiva, entanto, esta autora constata que as representações sociais a respeito dos 

estudantes com deficiência intelectual são permeadas da visão de suas potencialidades, apesar 

de suas necessidades particulares, o que demonstra o papel primordial da formação continuada 

na transformação da concepção da escolarização de pessoas com deficiência (AZEVEDO, 

2013). 

Ao investigar a aplicabilidade das diretrizes da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), Fettback (2013) buscou respostas 

na representação social de diversos sujeitos, e entre eles, 46 (quarenta e seis) professores do 

ensino regular. Esta autora constatou que ainda existe grande desconhecimento por parte dos 

professores regulares sobre o trabalho em conjunto com o Atendimento Educacional 

Especializado no âmbito de uma educação inclusiva, e destacou, tal como Anjos (2012) e 
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Azevedo (2013), a importância da formação continuada para desmistificação das 

responsabilidades/potencialidades docentes na escolarização de estudantes da educação 

especial. 

Romanowski (2013) objetivando compreender as representações sociais que 

circulam no cotidiano das professoras da educação pública estadual do município de Santa 

Maria (RS) em relação aos estudantes que apresentam comportamento da necessidade educativa 

especial Altas Habilidades/Superdotação, constatou a presença de uma múltipla visão, 

alimentada por meios científicos e pelo senso comum. Em algumas representações, constatou-

se que estes estudantes são vistos como detentores de uma postura questionadora de normas e 

estruturas escolares; em outros momentos, as docentes denotam uma visão idealizada e de 

perfeição do estudante com Altas Habilidades/Superdotação, como aquele que detém alto 

rendimento. Esta autora destaca o risco que estas representações pautadas em preconceitos 

podem trazer riscos ao reconhecimento dos estudantes com esta necessidade educativa especial. 

Ainda assim, para a pesquisadora, o grupo de docentes investigado apresenta em sua 

constituição representacional os pilares que permitem a identificação e reconhecimento das 

potencialidades dos estudantes com Altas Habilidades/Superdotação. 

Refletindo sobre como a concepção e atuação dos docentes implica no processo de 

inclusão e escolarização dos estudantes com deficiência, Barbosa (2014), analisou as 

representações sociais de 68 (sessenta e oito) docentes dos anos finais do Ensino Fundamental 

da rede pública do Distrito Federal. Esta autora constatou que as representações sociais dos 

docentes em relação ao objeto de estudo apresentam grande diversificação: perpassa pela 

concepção de falta, limitação ou anormalidade, necessidade de uma formação específica para 

guiar o trabalho pedagógico. Esta autora destaca a necessidade de repensar e redimensionar as 

práticas pedagógicas, profissionais e estruturais destes docentes. Mas a compreensão de 

aprendizagem como um processo, presente nas representações destas docentes denotaram a 

crença no potencial de aprendizagem dos estudantes com deficiência e uma perspectiva positiva 

para suas práticas inclusivas. 

A formação continuada como mecanismo de (re)construção das representações 

sociais de educação inclusiva e de estudantes com deficiência de professores do ensino básico 

fundamental foi o objeto de investigação de Costa (2014). Esta pesquisadora investigou 11 

(onze) professores de uma escola do município de Cruzeiro do Sul (AC), e constatou que 

embora existam críticas dos docentes a respeito dos cursos de formação continuada em que se 

trata da educação inclusiva e a aprendizagem da pessoa com deficiência, as representações 
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sociais edificadas por este grupo pautam-se nos conceitos advindos destes cursos de formação, 

demonstrando a importância desta formação na edificação das práticas, discursos e ações desses 

professores. Desta forma, esta autora ressalta a importância de se construir uma proposta de 

formação continuada a partir dos anseios e necessidades dos docentes atuantes, conectados com 

suas práticas (COSTA, 2014). 

Melo (2014) trabalhou com as representações sociais acerca de sua formação para 

a atuação na inclusão escolar de estudantes com deficiência de 10 (dez) professores egressos 

do curso de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará IFPA. Esta autora constatou que as implicações das representações dos docentes 

investigados apresentam ligação a dois movimentos contraditórios: o de crença e o de 

descrença, e que podem potencializar tanto o processo de inclusão como de exclusão dos 

estudantes com deficiência no âmbito de suas práticas. Tais representações encontram-se 

ancoradas na concepção de estudante com deficiência como aquele que foge ao modelo 

socialmente estabelecido e demonstram a importância do debate no âmbito da formação inicial 

para o trabalho com a inclusão de estudantes com deficiência. 

Tratando da perspectiva da representação social da inclusão de estudantes surdos 

no ensino regular, bem como da aprendizagem de matemática por estes estudantes a partir da 

perspectiva de professores da educação básica, Pereira (2014) destaca como pontos de 

convergências entre o grupo investigado a representação das dificuldades de mecanismos de 

adaptação – seja por carência de materiais didáticos ou pela formação insuficiente dos docentes 

– para propiciar um processo de ensino aprendizagem em matemática para alunos surdos 

adequado. Este autor também destaca outros elementos presentes nas representações sociais 

evidenciados pela pesquisa, tais como a falta de estrutura escolar, com a existência de 

estudantes surdos em salas muito lotadas, bem como as dificuldades de avaliação do progresso 

dos estudantes surdos em um sistema marcado pelo tradicionalismo de avaliações somativas, 

em oposição à avaliação formativa que considera os sentidos e a evolução das múltiplas 

inteligências dos educandos (Pereira, 2014). 

Cunha (2015) teve como objetivo investigar as representações sociais de 

professores acerca da inclusão escolar de estudantes com necessidades educativas especiais. 

Sua pesquisa foi realizada com dois grupos de professores da educação infantil e séries iniciais 

do ensino fundamental regular (um grupo que apresenta estudantes incluídos em suas salas e 

outro formado por aqueles que não os possui) do município de Niterói (RJ) e Itaboraí (RJ). Sua 

metodologia pautou-se na observação de sala de aula, aplicação de teste de livre evocação de 
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palavras e a aplicação de uma escala atitudinal a respeito da inclusão. Em seus resultados, este 

autor destaca que os dois grupos apresentam grandes semelhanças em suas representações 

sociais, com a presença de termos coincidentes, tais como adaptação e capacitação. Os núcleos 

centrais observados entre os dois grupos, no entanto, apresentam divergência: enquanto o grupo 

dos professores com experiência elenca os elementos “dificuldades” e “atenção e dificuldades”, 

o grupo daqueles professores sem experiência prática com a atividade inclusiva indicou o 

elemento “respeito” e “dedicação e carinho”, a partir das questões indutoras “inclusão escolar” 

e “alunos com necessidades educacionais especiais”, respectivamente, o que indica que as 

representações sociais dos docentes pesquisados variam de acordo com o grau de familiaridade 

que estes têm com seus estudantes. 

Em sua pesquisa, Delgado (2015) busca analisar as representações sociais de 

docentes atuantes no ensino infantil regular sobre a inclusão de crianças com paralisia cerebral. 

Para tanto, esta autora aplicou questionários e testes de evocação livre de palavras ou expressões 

para 113 (centro e treze) professoras e 02 (dois) professores atuantes em escolas públicas e 

particulares do município de Rio de Janeiro (RJ). Em seus resultados, esta autora destacou uma 

maior preocupação dos educadores na socialização destes estudantes do que com a 

aprendizagem, apresentando um baixo investimento no avanço cognitivo deles. Desta forma, a 

autora destaca que uma inclusão que se pretenda efetiva deve estar pautada em uma formação 

do profissional da pedagogia que englobe questões de ordem social, política, cultural e orgânica, 

bem como a própria epistemologia da educação, a fim de superar tais representações. 

Oliveira (2015), teve como objetivo analisar as representações sociais dos docentes 

de escolas públicas municipais do município de Lages (SC), sobre o Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA) e como estas representações interferem em suas práticas pedagógicas e no 

processo de inclusão escolar destes estudantes. Para isso, a autora realizou entrevistas 

semiestruturadas com 13 (treze) professores (08 regentes e 05 segundas professoras) que atuam 

diretamente com estudantes diagnosticados com TEA em suas salas comuns, tanto na educação 

infantil como nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Em seus resultados, Oliveira 

(2015) destaca que constatou grande desconhecimento científico a respeito das particularidades 

do TEA por parte dos professores participantes da pesquisa, de forma que a centralidade de 

suas falas se ancorava em conhecimentos empíricos e na culpabilização de outras instâncias em 

relação ao insucesso escolar destes estudantes. De fato, para esta autora, demonstrou-se que as 

práticas pedagógicas, no quando da realização da pesquisa – cristalizadas nas representações 
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sociais de seus professores – estavam mais pautadas no acesso escolar destes estudantes do que 

a garantia de permanência e aprendizado deles. 

Yamada (2015) teve como princípio analisar as representações sociais dos vários 

atores escolares, e dentre eles, 25 (vinte e cinco) professoras que atuam na educação básica de 

uma escola do município de Paranaíba (MS) a respeito dos estigmas das pessoas com 

deficiência e como estas representações atuam sobre o processo de aprendizagem e 

sociabilidade destes estudantes. Ao indagar sobre a reação inicial das educadoras em seus 

primeiros contatos com as propostas de educação especial, a autora constatou que as 

representações do grupo investigado se ancoravam em grande parte nos sentimentos de medo, 

insegurança, despreparo e preocupação sobre suas práticas. Mas esta autora também mostra a 

evolução de concepções que a experiência e a capacitação propiciaram às entrevistadas. Ainda 

assim, as representações deste grupo a respeito da inclusão de estudantes com deficiência na 

escola regular estão ancoradas muito mais na busca por uma sociabilização destes estudantes 

do que em seu processo de aprendizagem. 

A falta de preparo dos professores para lidar com os obstáculos da inclusão de 

pessoas com deficiência também é elencada por Abdalla (2016), que ao estudar as 

representações sociais de professoras sobre a inclusão escolar, identificou inúmeras angústias 

que se interpõem ao trabalho docente. A falta de apoio de profissionais especializados, as 

dificuldades de adequação do conteúdo curricular, falta de adequação arquitetônica nos prédios 

escolares, bem como a ausência de momentos de compartilhamento de experiências e discussão 

de suas dificuldades foram sinalizadas pela investigação. Em sua pesquisa, Abdalla (2016) 

constatou também uma predominância da representação do corpo a partir da visão do senso 

comum pautada em preceitos de normalidade/anormalidade nas falas das professoras 

investigadas. Ainda assim, esta autora destaca a importância da afetividade na narrativa das 

professoras, que associam o carinho recebido por seus estudantes com a superação das 

dificuldades enfrentadas em suas práticas pedagógicas. 

Almeida (2016), por sua vez, busca analisar as representações sociais dos 

professores da educação infantil sobre os processos de exclusão dos estudantes com TEA 

inseridos na rede regular de ensino, e que são ocultados pelos discursos inclusivos correntes. 

Para isso, a autora contou com a participação de 243 (duzentos e quarenta e três) professores 

atuantes nos municípios de Juiz de Fora (MG), Barra do Piraí (RJ), Piraí (RJ) e João Pessoa 

(PB). Esta autora pautou suas análises nas representações sociais sobre o aluno autista, a função 

social da escola e as práticas exercidas no contexto escolar, utilizando múltiplos instrumentos 
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metodológicos, tais como a realização de grupos focais, questionários e entrevistas semi-

diretivas. Em seus resultados, Almeida (2016) destacou a importância do apoio técnico para o 

atendimento das demandas educacionais dos estudantes com TEA como uma das principais 

dificuldades que permeiam as representações dos docentes investigados. De acordo com a 

autora, os professores participantes da pesquisa denotaram reconhecer a necessidade de práticas 

diferenciadas – e suas próprias responsabilidades em empregá-las – para o alcance do 

aprendizado desses estudantes, bem como o papel dos professores especialistas da Educação 

Especial no estabelecimento de parcerias e estratégias que visem superar práticas segregadoras 

que ainda permeiam o sistema regular de ensino. 

Aranega (2016), teve como objetivo investigar as representações sociais dos 

professores atuantes no curso técnico integrado ao ensino médio do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo sobre a educação da pessoa com deficiência. Para 

tanto, promoveu a realização de grupos focais com dois conjuntos de professores: um grupo 

composto por 6 (seis) participantes com até 10 anos de docência e outro grupo, composto por 

8 (oito) participantes com mais de dez anos de docência cujos dados foram analisados à luz da 

Análise de Conteúdo. Em seus resultados, esta autora evidenciou que as representações sociais 

dos professores sobre os estudantes com deficiência são muito variadas, e encontram-se 

associadas aos múltiplos simbolismos que se associam às concepções da própria deficiência. 

Para Aranega (2016), seus resultados indicam que uma formação profissional que considere a 

discussão das singularidades dos estudantes é essencial e imperativa. 

Ao investigar o desenvolvimento e a gênese da educação de surdos no município 

de Delmiro Gouveia (AL), Vilela (2016) coletou dados – entre outros sujeitos – junto a 4 

(quatro) professores que atuaram/atuam na educação de estudantes surdos entre os anos de 1981 

a 2005. Este autor, destaca que as representações sociais acerca dos surdos por parte de seus 

professores no período investigado estavam marcadas por uma visão medicalizadora da surdez, 

e ancoradas nos estereótipos de incapacidade, limitação e até mesmo de agressividade. Para 

este autor, a não consideração das particularidades linguísticas e culturais dos indivíduos surdos 

em espaços institucionais de aprendizado – no exemplo dado na pesquisa, pela APAE/Delmiro 

Gouveia – durante o período investigado contribuiu para a edificação destes estereótipos 

negativos, e a consequente rotulação do indivíduo surdo como incapaz (VILELA, 2016). 

Mendes (2016), ao investigar sobre as representações sociais que permeiam o 

trabalho docente do município de Porto Nacional/TO, no que tange às complexidades da 

inclusão de estudantes com deficiência intelectual no ensino regular, destaca que as 
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representações sociais do estudante com deficiência intelectual ainda estão processo de 

construção, permeado de incertezas e encontram-se em grande parte ancorados na percepção 

de incapacidade, de dificuldades sociais (comportamentais) e escolares (entendimento, leitura 

e escrita). Em suas concepções, estes docentes também dão grande valor à 

confirmação/formalização do diagnóstico da deficiência, por meio do laudo médico 

profissional, como forma de amparar e guiar suas práticas, bem como justificar as dificuldades 

dos estudantes. Esta autora destaca que, apesar de muitos dos professores investigados 

apresentarem experiência na escolarização de estudantes com deficiência intelectual, muitos 

desconhecem as características, as potencialidades e limitações do desenvolvimento escolar de 

seus estudantes (MENDES, 2016). 

Assim como em Moreira (2012), Silva (2016) buscou analisar como se dá os 

processos de inclusão/exclusão dos estudantes com deficiência em relação ao ensino de 

Matemática, sob a perspectiva das Representações Sociais de professores de sala regular e de 

professores da Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) de diversas cidades do 

estado de Pernambuco. Embora o enfoque principal desta autora não tenha sido a representação 

social de professores do ensino regular, este trabalho foi incluído neste levantamento por 

apresentar uma interessante reflexão acerca dos sentidos ancorados nas concepções dos 

docentes do ensino regular, tais como a fragilidade de suas formações, a dificuldade inerente 

ao conteúdo ministrado, bem como a dicotomia presente entre o discurso e a prática a respeito 

da inclusão de estudantes com deficiência em salas regulares. Para este autor, as dificuldades 

de aprendizagem dos estudantes com deficiência vêm sendo justificadas pelos professores 

através de um padrão excludente, que, justifica suas incapacidades e /ou capacidades a partir de 

padrões socialmente estabelecidos de normalidade. Com efeito, esta busca por soluções e 

justificativas para a aprendizagem dos estudantes com deficiência, evidenciada pelas 

representações de professores demonstra uma tensão existente entre a teoria – do aporte teórico 

sobre o assunto e os textos legais – e a prática observada em sala de aula (SILVA, 2016). 

Paganotti (2017), ao analisar as representações sociais de professores da primeira 

etapa do ensino fundamental no contexto da inclusão escolar, constatou que nas representações 

sociais dos professores investigados, apesar da presença de elementos dos universos reificados 

e consensuais, imperam imagens do senso comum a respeito da deficiência e suas 

particularidades. Com efeito, apesar dos professores investigados estarem conscientes da 

importância das práticas inclusivas, a pesquisa constata que eles percebem mais dificuldades 

do que possibilidades em suas práticas. Assim como em Abdalla (2016) e vários outros 
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trabalhos que tratam das representações sociais de docentes, a falta de preparo em suas 

formações é uma queixa por parte dos docentes que também reforça esta visão. 

Buscando compreender o processo de inclusão de estudantes com deficiência 

visual, no ensino de Matemática – em particular da compreensão de razões trigonométricas – a 

partir das representações sociais de diversos sujeitos do ambiente escolar, Alves (2018) 

investigou, juntamente com outros sujeitos, 167 (cento e sessenta e sete) professores(as) de 

Matemática, a partir de suas concepções de ensino-aprendizagem. Em seus resultados, esta 

autora identificou uma ancoragem positiva dos docentes, no sentido de superação das 

concepções excludentes que outrora permeavam os pensamentos de ensino e aprendizagem da 

pessoa com deficiência. Apesar disso, ela também demonstra o reconhecimento das limitações 

do ambiente escolar para o efetivo aprendizado de todos os estudantes, com a normalização do 

fracasso de uns em contraposição ao sucesso escolar de outros. Esta autora conclui que a efetiva 

inclusão dos estudantes com deficiência só será um fato quando esforços da comunidade escolar 

forem somados aos esforços individuais dos docentes no sentido de superação das limitações 

(ALVES, 2018). 

Buscando compreender as representações sociais de professores a respeito de 

alunos com Altas Habilidades/Superdotação, tal como Romanowski (2013), Doi (2018) realiza 

uma investigação qualitativa com 22 (vinte e dois) professores do ensino fundamental de uma 

escola estadual de Curitiba/PR. Durante sua investigação, esta pesquisadora identificou que as 

representações sociais dos professores em relação aos estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação estavam ancoradas na compreensão destes estudantes como dotados 

de uma altíssima capacidade intelectual, bem como um pensamento acelerado que pode refletir 

em seu comportamento, ocasionando situações de enfrentamento e indisciplina. Esta autora 

conclui pela importância de capacitação dos docentes a respeito desta necessidade educativa 

especial, a fim de auxiliar no desenvolvimento das potencialidades de seus estudantes. 

Kitahara (2018), teve como objetivo compreender as representações sociais que os 

professores têm dos estudantes com deficiência e a repercussão em suas práticas educativas, 

realizando para isto entrevistas e grupos focais com 16 (dezesseis) professores atuantes em 

escolas municipais de ensino fundamental de São Paulo/SP. A análise dos dados oriundos destes 

levantamentos permitiram à autora elencar dificuldades apontadas pelos professores sobre suas 

práticas educativas em um contexto de inclusão, tais como a falta de entendimento  sobre a 

deficiência, bem como os procedimentos a serem tomados diante das diferentes patologias, o 

grande número de estudantes nas salas de aula, a ausência de professores auxiliares e/ou 
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estagiários, a falta de capacitação e preparo para o trabalho inclusivo, barreiras atitudinais, 

como o preconceito, as dificuldades na identificação dos estudantes com deficiência, que muitas 

vezes não apresentam laudos médicos para a sua inserção nos programas de atendimento 

especializado, entre outros. Para Kitahara (2018), seus resultados demonstram a importância de 

o processo de aprendizagem contemplar a luta contra preconceitos, bem como o 

desenvolvimento de práticas inclusivas para com pessoas com deficiência – como parte de um 

processo maior, de Inclusão Social – e que pode ter um grande incremento com o uso de 

tecnologias digitais. 

 

1.1.5. O que podemos compreender a partir das tendências de pesquisa? 

 

Apesar de apresentarem grande variedade de temáticas e metodologias de trabalho, 

as pesquisas que investiguei possuem grande convergência. Em sua maioria, destacam a 

angústia que envolve o trabalho docente, o sentimento de despreparo e abandono frente aos 

desafios da educação inclusiva, os múltiplos afetos envolvidos na relação com os estudantes, 

bem como o desconhecimento a respeito da deficiência e suas particularidades. A capacitação 

e a formação continuada, citada por Castro (2006), Anjos (2012), Azevedo (2013), Fettback 

(2013), Costa (2014), entre outros, bem como maior suporte institucional ao trabalho docente, 

conforme também destacam Eidelwein (2006), Pereira (2014), Abdalla (2016), Silva (2018), 

Kitahara (2018), são vistas como essenciais para a transformação das práticas educativas para 

com os estudantes com deficiência, de acordo com as representações sociais dos sujeitos por 

eles investigados. Muitos docentes, como destacam Alves (2005), Guareschi (2006), Delgado 

(2015), Oliveira (2015) e Yamada (2015), demonstram conceber o espaço escolar aos 

estudantes da educação especial muito mais como um local de socialização do que de 

aprendizado, fato que muitas vezes interfere diretamente em suas práticas. 

Do mesmo modo, percebo que a escolarização de estudantes da educação especial 

não raro se confunde com os próprios objetivos da inclusão: boa parte das docentes associam a 

inclusão escolar apenas ao público-alvo da educação especial, como fica evidenciado nos 

trabalhos de Albuquerque (2007), Costa (2009), Lima (2011), Pereira (2016), Scavoni (2016) 

e Silva (2018). Esta prática acaba por invisibilizar outros grupos minoritários, que também 

necessitam de um trabalho inclusivo em seu trabalho educativo. Desta forma, existem lacunas 

a serem preenchidas tanto no que tange à conceituação do trabalho inclusivo, quanto ao 

tratamento dado aos estudantes da educação especial. Há uma visível distância entre o discurso 
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circulante e as práticas pedagógicas no que se refere ao trabalho educativo inclusivo 

(ALBUQUERQUE, 2007; SILVA, 2016 e ALMEIDA, 2016). 

Do ponto de vista metodológico, os estudos apresentam uma grande diversidade. 

Instrumentos de coletas de dados, tais como questionários, entrevistas e a realização de grupos 

focais, no entanto, foram utilizados pela maioria das pesquisas. A TALP (TALP) – utilizada 

por Albuquerque (2007), Costa (2009), por exemplo – bem como a da Evocação Livre de 

Palavras – utilizada por Vasconcellos (2008), Cunha (2015), Delgado (2015) – foram 

imprescindíveis para a obtenção de dados sobre as representações sociais dos sujeitos 

investigados. Destacaram-se, neste sentido, a realização de interpretações a partir da Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (1977), como realizada por Alves (2005), Castro (2006), Martins 

(2006), Albuquerque (2007), Modesto (2008), Costa (2009), Aranega (2016) entre outros. 

Eidelwein (2006), por sua vez, realizou a interpretação de seus dados a partir da análise do 

discurso, enquanto Vasconcellos (2008) buscou uma abordagem plurimetodológica para 

realizar suas investigações, onde associou diversas formas de coleta de dados e interpretações 

para alcançar seus objetivos. 

Estas pesquisas no campo das representações sociais da inclusão e aprendizagem 

dos estudantes com deficiência a partir das perspectivas de professores/as demonstram a 

importância deste campo de estudo na compreensão das particularidades do trabalho docente. 

As subjetividades envolvidas na construção das práticas individuais encontram-se permeadas 

de representações construídas socialmente e que, inconscientemente, regem o sentido de suas 

ações em sala de aula. Neste sentido, constato que a investigação no campo das representações 

sociais fornece um importante escopo para compreender como um determinado conceito se 

estabelece ao longo do tempo e como tais construções influenciam as práticas dos educadores. 

Assim, destaco a importância de se investigar as representações sociais que permearam a 

construção do processo de escolarização de pessoas com deficiência em Ouro Preto – MG, a 

ser trabalhada no capítulo a seguir, e que, provavelmente, moldaram as práticas docentes 

presentes em seu sistema educacional. 
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2. UM OLHAR SOBRE HISTÓRIA DA ESCOLARIZAÇÃO DOS 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Toda ideia, ao longo da história, é construída a partir de evoluções e retrocessos. 

Isto significa que, em determinado período histórico, comumente se observa a coexistência de 

conceitos, concepções e práticas contraditórias e ambíguas, que se por um lado denotam uma 

evolução constante no sentido de superação de perspectivas ultrapassadas, por outro, deixam 

entrever descontinuidades e entraves que muitas vezes podem atrasar ou impedir a consolidação 

dos avanços já conquistados.  

Este processo pode ser claramente compreendido ao levarmos em consideração a 

história da escolarização e do tratamento dado às pessoas que diferem do padrão do que é 

definido como normal pela sociedade. Alves (2015) destaca que ao longo da história, aqueles 

que eram por algum motivo considerados incapazes para o trabalho (seja por sua idade, saúde 

ou situação de deficiência) receberam diferentes tratamentos, que podiam variar entre práticas 

de compaixão, tolerância e integração ao abandono, menosprezo e exclusão. Para esta autora, 

mesmo em diferentes contextos culturais e temporais, as visões compartilhadas – as 

representações da deficiência – apresentam certas permanências, a despeito das conquistas 

políticas e sociais concretizadas por meio de marcos legais, políticos e sociais do período e que 

demandam constante vigilância para que não haja retrocesso nos direitos conquistados. 

As formas de se compreender a diferença/deficiência foram mudando na medida 

em que as maneiras de tratar o corpo e atender às necessidades individuais e da sociedade 

também se transformavam. A rejeição própria da antiguidade ao diferente foi sendo 

gradativamente substituída por uma visão filantrópica e protecionista, a despeito do 

reconhecimento da igualdade de acesso e direitos (GARGHETI; MEDEIROS; NUERNBERG, 

2013). Neste sentido, Pereira (2019) destaca que a identidade da pessoa com deficiência ainda 

é, no presente momento, um campo de resistências e enfrentamentos. Embora tenham seus 

direitos reconhecidos legitimamente por normas internacionais e políticas inclusivas, ainda se 

observa que o sujeito com deficiência está marcado culturalmente e socialmente por processos 

de exclusão e de vulnerabilidade (PEREIRA, 2019). 

A defesa dos direitos à educação e cidadania das pessoas com deficiência é um 

processo histórico relativamente recente (ARAÚJO, 2016). Como tratarei com detalhes mais 

adiante, ele foi marcado por medidas pontuais, e que só obteve maior representatividade a partir 

de meados do século XX, quando se observou uma maior organização política das pessoas com 

deficiência no sentido de sua luta por sua participação na vida social. Neste capítulo discutirei 
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aspectos históricos a respeito da evolução dos períodos de representação da deficiência e sua 

escolarização, bem como o papel desempenhado pelos marcos legais e políticos que se 

estabeleceram ao longo do tempo no Brasil, e que consolidaram as lutas das pessoas com 

deficiência para o reconhecimento de seus direitos. 

A deficiência é tão antiga quanto a própria humanidade. No decurso da história 

humana, aqueles que apresentavam características divergentes da normalidade sempre 

estiveram, de uma forma ou outra, à margem em seus grupos sociais (ROMA; SANTOS, 2020). 

A partir do momento em que conceitos como igualdade e cidadania começaram a se edificar, a 

percepção a respeito da pessoa com deficiência também sofre uma transformação (LISBOA, 

2020). Dessa forma, a sua representação, a forma como a deficiência era compreendida no 

interior de diversos grupos sociais ao longo da história, no entanto, sofreu sensíveis 

transformações no decorrer do tempo. 

Tisescu e Santos (2014) e Silva Neto et al. (2018) destacam que no decorrer da 

história do tratamento dado à deficiência/diferença pelos grupos sociais, podem ser 

compreendidas quatro fases: a fase de exclusão total ou eliminação, a fase de assistencialismo 

ou institucionalização (também chamada de fase de segregação), a fase da integração e a fase 

de inclusão. Didaticamente, podemos delimitar a fase da exclusão compreende desde a pré-

história até o fim da idade média, quando, apesar de ainda estarem presentes muitas 

características da fase anterior, observa-se uma maior transformação no sentido da 

institucionalização das pessoas com deficiência. A fase da integração começou a ser observada 

a partir do século XX, enquanto a fase da inclusão só começou a ganhar representatividade a 

partir da segunda metade do século XX. 

Apesar das poucas informações existentes a respeito da deficiência nas sociedades 

primitivas, é consenso entre os pesquisadores que, em virtude das necessidades inerentes à 

própria sobrevivência humana, aqueles que não estivessem aptos a contribuir com as atividades 

do grupo eram sumariamente descartados (ARANHA, 2001; MOISÉS, 2019). Poucas são as 

informações a respeito da deficiência também na Antiguidade, estando as mesmas restritas à 

escritos da literatura greco-romana, egípcia e textos religiosos. Neste contexto, o tratamento 

dado às pessoas com deficiência em geral, era o da exclusão total ou eliminação: aqueles 

considerados fisicamente ou mentalmente inaptos eram descartados pelo grupo social (SOUSA, 

2015; MOISÉS, 2019). 

Esta situação pode ser explicada pelo contexto sociopolítico e econômico vigente 

na época. A sociedade da época se distinguia entre os detentores do poder político, social e 
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econômico e àqueles dependentes economicamente: a grande massa da população, composta 

por servos, serviçais e escravos. Neste contexto, o valor dos seres humanos era relativizado por 

sua utilidade, de forma que exterminação dos “não desejáveis” não se configurava em uma 

questão ética ou moral (ARANHA, 1995; ARANHA, 2001). 

Para as sociedades greco-romanas da antiguidade, por exemplo, onde observava-se 

uma grande preocupação com virtudes físicas e mentais dos seres humanos, culminava na busca 

por padrões de perfeição e harmonia – do qual a pessoa com deficiência/diferença destoava. 

Esta questão pode ser facilmente verificada ao se analisar as produções filosóficas da época 

(MOISÉS; STOCKMANN, 2020). Com isso, era comum o abandono ou execução de crianças 

que nasciam fora dos padrões estabelecidos pelas sociedades da época. 

No Egito Antigo, em contrapartida, conforme exemplifica Chiaradia e Caron 

(2019), a deficiência podia ser observada em pessoas de diferentes classes sociais e níveis 

hierárquicos. Registros históricos revelam que pessoas com deficiências, seja congênita ou 

adquiridas, estavam presentes entre altos funcionários, artesãos, escravos e faraós (MOISÉS, 

2019; CHIARADIA; CARON, 2019). Para Moisés (2019), o politeísmo egípcio da época 

conferia às representações da deficiência um caráter místico, que em alguns casos era 

interpretado como dádiva e poder mediúnico. 

Para a cultura judaico-cristã, a representação da diferença, ao contrário da 

perspectiva filosófica da cultura greco-romana, foi construída por um viés teológico (ROSA, 

2007; MONSORES; SILVA, 2019; CHIARADIA; CARON, 2019). Registros históricos 

hebraicos demonstram que a deficiência física ou intelectual bem como doenças crônicas eram 

vistas como o resultado do pecado ou impureza (CARMO, 1989; MARTINS, 1999; 

CHIARADIA; CARON, 2019). Em seu trabalho, Monsores e Silva (2020) destacam passagens 

bíblicas que demonstram a situação de exclusão vivida por pessoas com deficiência. Neste 

período, segundo estes autores, “As necessidades básicas da população com deficiência eram 

garantidas pelos produtores locais e o assistencialismo aliado à exclusão impossibilitava 

quaisquer possibilidades de autossuficiência” (MONSORES; SILVA, 2020, pg. 99). 

Apesar do surgimento do Cristianismo ter adicionado outros elementos para a 

representação da deficiência, ao introduzir a noção de que todos eram considerados filhos de 

Deus e possuidores de alma, esta imagem da deficiência como uma possível punição para os 

pecados ainda se manteve (MARTINS, 1999; ARANHA, 2001; CARVALHO, 2007, SOUSA, 

2015). Neste contexto, diferentes grupos sociais direcionavam suas práticas em relação às 
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pessoas com deficiência em um contexto de ambivalência, ora no convívio amigável ou 

caridosa, ora no abandono e no expurgo dos pecadores (ARANHA, 2001; SOUSA, 2015). 

Na idade média, a edificação de uma nova e poderosa classe social – o clero – e a 

manutenção de um sistema de produção semelhante ao da Antiguidade, com a grande massa da 

população excluída dos processos de tomadas de decisão por parte dos grupos dominantes, 

pouco significou na prática para o tratamento dado às pessoas com deficiência (ARANHA, 

2001). A consolidação do Cristianismo, causou, no entanto, algumas transformações 

conceituais, que reverberaram no abandono progressivo de práticas de eliminação sumária ou 

total exclusão das pessoas com deficiência (MOISÉS, 2019). 

De fato, surge na época prática do recolhimento de pessoas que manifestassem 

algum desvio daquilo que era considerado “normal” – pobres, idosos, pessoas com deficiências, 

doentes – em asilos, conventos e hospícios, motivados pela ética cristã de proteção-segregação, 

e que cumpriam a muito mais a função de poupar a sociedade da presença daqueles que lhe 

eram indesejáveis do que melhorar suas condições de vida (PESSOTTI, 1984; MARTINS, 

1999; ARANHA, 2001, MOISÉS, 2019). 

Do mesmo modo, ao passo que a ética cristã passou a difundir conceitos de caridade 

e acolhimento, a mesma visão – que atribuía a deficiência à causas sobrenaturais e malignas – 

tornou as pessoas com deficiência alvo da Inquisição e de cerimônias de exorcismo, comuns na 

época (MARTINS, 1999; CARVALHO, 2007). De acordo com Isaias Pessotti, ao analisar a 

evolução histórica da deficiência mental em seu livro Deficiência Mental: da superstição a 

ciência (1984), a ambivalência caridade-castigo é marca definitiva da atitude medieval diante 

da deficiência mental (PESSOTTI, 1984, p. 6). Como destaca Moisés (2019), sobretudo a partir 

do séc. XII, a consolidação do Cristianismo veio acompanhada de uma forte censura a todos 

que agiam de forma diferente ao estabelecido socialmente. A repressão religiosa exemplificada 

pela Inquisição perseguiu e condenou milhares de pessoas que apresentavam algum 

comportamento divergente, dentre as quais muitas pessoas com deficiências, sobretudo 

intelectual (PESSOTTI, 1984, MOISÉS, 2019). 

A Reforma Protestante também não modificou a relação entre a deficiência e a 

sociedade: de fato, para esse sistema religioso, assim como para o sistema religioso defendido 

pela Igreja Católica, as pessoas com deficiência eram consideradas pecadores, resultado de 

manifestações demoníacas, que deveriam ser castigadas fisicamente para a expulsão dos 

demônios (ARANHA, 1995; PLATT, 1999; ARANHA, 2001, RODRIGUES; LIMA, 2017). 

Como destaca Aranha (2001): 
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Na realidade, a partir da Reforma Protestante dois sistemas político-religiosos 

passaram a coexistir e concorrer, dominando, por muito tempo, o direcionamento da 

história (grandes navegações, descobrimentos, repartição de áreas geográficas, 

colonizações). Ambos concebiam a deficiência como fenômenos metafísicos, de 

natureza negativa, ligados à rejeição de Deus, através do pecado, ou à possessão 

demoníaca (ARANHA, 2001, p. 163). 

 

É a partir do Renascimento (meados do séc. XV ao fim do séc. XVII), quando 

valores como o naturalismo e o humanismo começam a se difundir, que se observa alguns 

avanços no tratamento dado às pessoas com deficiência. Nesse período, surgiram alguns estudos 

e experimentos no sentido de reabilitação e aprendizagem dessas pessoas, cujo êxito permitiu 

o questionamento do status quo vigente. É neste contexto surge uma visão mais científica da 

deficiência, que passou a ser tratada mais como uma questão médica/patológica (CARMO, 

1989; MARTINS, 1999; CARVALHO, 2007; ALVES, 2015; PEREIRA; SARAIVA, 2017; 

PINTOR, 2017). 

O surgimento da classe burguesa, também a partir do século XV, traz com ela, uma 

nova forma de compreender a posição do ser humano ante ao mundo, agora dotada de 

concreticidade, com o fortalecimento do antropocentrismo em oposição ao teocentrismo. Com 

a égide do capitalismo, diferenças individuais passam a ser admitidas e consideradas, visto 

serem conceitualmente úteis para a legitimação da desigualdade social propiciada pela nova 

divisão social do trabalho que caracterizou a formação dos Estados Modernos (ARANHA, 

2005; RODRIGUES; LIMA, 2017). 

Em conjunto com uma nova visão organicista em relação à fisiologia corporal, esta 

visão permitiu um maior movimento no sentido da diversificação das relações da sociedade 

com a pessoa com deficiência, seja pela busca de mecanismos de aprendizagem ou por 

tratamentos médicos (ARANHA, 2001; ARANHA, 2005 CARVALHO, 2007; ALVES, 2015). 

Entretanto, a percepção de que as pessoas com deficiência/diferença deveriam ser isoladas da 

sociedade pouco se alterou. De fato, continuaram a ser consideradas, na maior parte das vezes, 

inaptas à convivência em uma sociedade, que se pautava no conceito do valor individual ligado 

à sua capacidade de produzir, aprofundando com isso o processo de institucionalização das 

pessoas com deficiência. Se anteriormente essa institucionalização era motivada por questões 

teológicas-cristãs assistencialistas, neste momento ela passou a ter algum respaldo científico, 

mantendo, no entanto, o mesmo caráter segregador da fase (MARTINS, 1999; ARANHA, 

2001, ARANHA, 2005; PEREIRA; SARAIVA, 2017). 
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De acordo com Silva Neto et al. (2018), a partir do final do século XVIII que 

começaram a surgir instituições especializadas no tratamento de Pessoas com Deficiência. Este 

período foi marcado pela égide da visão corporal a partir de sua fisiologia, e culminou com o 

estabelecimento de novas relações entre a pessoa com deficiência e o aprendizado. Instituições 

de ensino voltadas exclusivamente para os estudantes com deficiência começaram a se 

proliferar, dando origem a um sistema de ensino especial totalmente distinto do sistema 

educacional regular. Configurando-se em um sistema pedagógico especializado e 

institucionalizado, esta modalidade de ensino foi marcada em seus primórdios por seu caráter 

segregador, discriminando os seus estudantes de acordo com seu quociente intelectual e as 

particularidades de suas deficiências em estabelecimentos distintos, onde eram seguidos 

programas específicos e aplicadas metodologias de ensino-aprendizado próprias (SILVA 

NETO et al., 2018). 

Apesar de esforços pontuais de estudos científicos para transformar a relação da 

sociedade com a deficiência/diferença – vide como exemplo os trabalhos de Jacob Rodrigues 

Pereira (1715-1780), Johann Heinrich Pestalozzi (1746 -1827), Jean Marc Gaspard Itard (1774-

1838), Friedrich Fröbel (1782-1852), Johann Jakob Guggenbühl (1816 - 1863), Édouard Séguin 

(1812-1880), Maria Montessori (1870-1952), entre outros – foi apenas a partir do Séc. XX que 

surgiram críticas mais fortes ao modelo de segregação/institucionalização das pessoas com 

deficiência (ARANHA 2001; ALVES, 2015; SILVA, 2016). 

O grande contingente de população marginalizada existente neste momento 

histórico suscitou discussões acerca da lógica do sistema capitalista e seus produtos (ARANHA, 

1995; SOUSA, 2015). Diferentes modelos para explicar a deficiência/diferença começam a se 

multiplicar nesse contexto, de forma que as visões metafísicos/teológicos e médicas 

anteriormente aceitas passaram a conviver com modelos educacionais, de determinação social 

e socioconstrutivista (ARANHA, 1995; ALVES, 2015). 

O estabelecimento de um Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) nos países 

europeus a partir da Segunda Guerra Mundial propiciou o estabelecimento de maiores 

preocupações com os programas e políticas assistenciais para as pessoas com deficiência. 

(PEREIRA; SARAIVA, 2017). Do mesmo modo, o grande saldo de pessoas com deficiência 

oriundos das duas grandes guerras também abriu espaço para discussões no sentido de uma 

maior integração dessa população na sociedade. Como destaca Aranha (2001): 

 

Poder-se-ia dizer que a luta pela defesa dos direitos humanos e civis das pessoas com 

deficiência utilizou-se das brechas criadas pelas contradições do sistema 
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sociopolítico-econômico vigente (o qual defendia a diminuição das responsabilidades 

sociais do Estado e buscava diminuir o ônus populacional) para avançar na direção de 

sua integração na sociedade. Tais processos, embora diversos quanto à sua natureza e 

motivação vieram a convergir, determinando, em seu conjunto, a reformulação de 

ideias e a busca de novas práticas no trato da deficiência (ARANHA, 2001, p. 167). 

 

De fato, a partir da segunda metade do século XX, no âmbito internacional, 

observou-se um enfoque maior no sentido da normalização, aqui compreendida como uma 

tentativa de oferecer para as pessoas com deficiência, no âmbito do trabalho, educação, lazer e 

vida cotidiana, condições e oportunidades o mais próximas possíveis daquelas existentes para 

todos os cidadãos (MARTINS, 1999; MANTOAN, 2003; SOUZA, 2015; SOMMER, 2020). 

Nesse contexto, buscou-se uma superação do paradigma da institucionalização/segregação das 

pessoas com deficiência: o processo de desinstitucionalização foi apoiado não apenas nos 

questionamentos científicos e profissionais de diversas áreas, mas foi fruto também da reunião 

de diversos interesses distintos, tais como o custo de manutenção das instituições e sua aparente 

improdutividade, sob a lógica do sistema político-econômico capitalista e do um movimento 

generalizado de reflexão acerca das liberdades individuais e o papel destas na construção da 

sociedade (ARANHA, 2001). 

Estas reflexões permitiram a consolidação de um novo paradigma, chamado o 

Paradigma de Serviços, que apoiada no princípio da normalização, tinha como objetivo dar às 

pessoas com deficiências mecanismos que as permitissem levar uma vida o mais “normal” 

possível, isto é, para que estas se integrassem ao padrão já estabelecido pela sociedade 

(ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). O princípio da normalização foi cunhado na Dinamarca 

e em outros países nórdicos, em meados da década de 1950, a partir de pesquisas sobre o 

atendimento educacional especializado e pressupunha que pessoas com deficiência poderiam 

ter condições de vida semelhantes às dos indivíduos considerados não deficientes (SOUSA, 

2015; SCUSSEL et al., 2019). Neste período surgem as chamadas organizações ou entidades 

de transição, cujo caráter era menos controlador e segregador que as instituições de internação, 

e que buscava o desenvolvimento da autossuficiência da pessoa com deficiência através do 

trabalho, em um ambiente um pouco mais controlado. (ARANHA, 2001). 

Pautado na ideologia da normalização, o conceito da integração ganha força. Este 

conceito defendia o desenvolvimento de métodos educacionais que permitissem o treinamento 

das pessoas com deficiência de forma a aproximar suas características à uma normalidade 

estatística e funcional (ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). De fato, a integração era centrada 

muito mais nas mudanças individuais das pessoas com deficiência que na sociedade, apesar de 

admitir a necessidade de certas adaptações na mesma para que o processo se consolidasse 
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(MARTINS, 1999; ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). Como destaca Sommer (2020), esta 

concepção filosófica permitiu a proliferação de escolas especiais, bem como classes especiais 

no interior da escola regular, assim como inúmeros outros estabelecimentos cuja finalidade era 

a capacitação – a adequação da pessoa com deficiência ao padrão social estabelecido e a vida 

produtiva. Como destaca Abdalla (2016): 

 

A integração se concentrava na perspectiva de que o indivíduo tido com deficiência 

era o único responsável por ele mesmo, e que a ele competia resolver os problemas, 

estando patente no paradigma educativo centrado no aluno (ABDALLA, 2016, p. 32). 

 

Scussel et al. (2019) destaca que o ideal da normalização se mostra utópico diante 

da realidade desigual da pessoa com deficiência, e que muitas vezes os estudantes com 

deficiência ainda permaneciam completamente excluídos do sistema escolar. Estas autoras 

também destacam que a integração dos estudantes em salas comuns não estava acessível para 

todos os estudantes com deficiência, mas apenas para aqueles que conseguiam se adaptar às 

classes regulares. Dessa forma, ao mesmo tempo que defende a inserção de todos os estudantes 

no sistema educacional, este princípio, de forma contraditória, propicia a aceitação da 

segregação (SCUSSEL et al., 2019). No mesmo sentido, para Silva (2016), apesar de 

representar algum avanço no sentido de transformação das práticas segregadoras e o 

consequente reconhecimento das pessoas com deficiência como dotadas de potencialidades, 

estas iniciativas não tinham como prioridade o respeito às diferenças, mas sim a busca de um 

padrão de convivência social. 

Críticas a esse paradigma começaram a proliferar, sobretudo em relação às 

limitações verificadas na busca pela dita “normalização”, especialmente quando se considerava 

as particularidades individuais e distintos graus de comprometimento de cada deficiência, e que 

implicava em uma maior ou menor facilidade nos processos de aperfeiçoamento individual 

(ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). A tentativa de “igualar” os seres humanos – com a 

consequente determinação do valor individual a partir desta capacidade de se equiparar – gerou 

discussões sobre as reais necessidades das pessoas com deficiência, que iam além da simples 

capacitação, mas passava também por uma reorganização da sociedade, no sentido de garantir 

o acesso de todos os cidadãos, independentemente do nível de “normalidade” em que se 

encontravam. (ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). 

De acordo com Sousa (2015), paralelamente ao surgimento do princípio de 

integração, observou-se a égide de um campo de estudo interdisciplinar caracterizada por 

pesquisas, práticas e políticas a respeito da deficiência e que propiciou mudanças 
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paradigmáticas em relação às suas bases epistemológicas: o Disability Studies. Segundo esta 

autora, este campo de estudo “[...]via a deficiência como um fenômeno cultural, político e 

social, lançando um novo olhar sobre a deficiência: o paradigma social.” (SOUSA, 2015, p. 

26). Barreto, Medeiros e Paula (2020), destacam que os Disability Studies questionavam a 

leitura biológica da deficiência, que era comum aos campos da Medicina e Psicologia, bem 

como a tradicional dicotomia “normal/anormal” presentes nos estudos tradicionais, propondo 

uma abordagem metodológica a partir do contexto político e sociocultural dos sujeitos da 

investigação. 

Diniz (2007) atribui às ramificações geradas a partir dos estudos propostos pelo 

UPIAS (Liga de Lesados Físicos contra a Segregação) em meados dos anos 1970 no Reino 

Unidos a criação de um modelo social da deficiência, em oposição ao modelo médico. Se até 

então o foco das pesquisas era predominantemente a busca por solução ou superação da 

deficiência ou em ligadas ao discurso médico da lesão, este modelo buscou ampliar o 

entendimento multidisciplinar da deficiência, bem como uma leitura sociológica, para qual os 

processos excludentes associados à deficiência encontravam-se (e encontram-se) diretamente 

associada às pressões da ideologia capitalista (DINIZ, 2007). 

De acordo com Sousa (2015), para este modelo a percepção da deficiência está 

diretamente relacionada com a pouca sensibilidade da sociedade às limitações e diversidades 

corporais. O modelo social da deficiência (que foi aperfeiçoado nos anos de 1990 e 2000, com 

a inserção de críticas feministas e abordagens pós-modernistas) representou um marco ao 

questionar as formas de organização da sociedade e da ciência para lidar com a questão das 

diferenças (DINIZ, 2007; SOUSA, 2015). 

Esse processo culminou, a partir da década de 1980, na edificação de um novo 

paradigma, o Paradigma de Suporte, que parte do princípio de igualdade de direitos e acesso 

aos recursos disponíveis para todos os cidadãos, estando neles incluídos as pessoas com 

deficiência (ARANHA, 2001). Para tanto, tornou-se necessários mecanismos que garantiriam 

essa igualdade de acessos e direitos, também chamados de suportes, que poderiam ser sociais, 

econômicos, físicos, instrumentais entre outros) e que passaram a constituir a fase da inclusão 

social (ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). 

De fato, para a inclusão social, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com 

deficiência decorrem não apenas de suas particularidades corporais, mas também da 

organização social (SOMMER, 2020). Ela está pautada no modelo social da deficiência, para o 

qual a ausência de acessibilidade incorre em desvantagens ao exercício dos papéis sociais, de 
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forma que se fazem necessárias intervenções – físicas, materiais, legais, sociais etc. – a fim de 

promover transformações que favoreçam a convivência em sociedade e a equidade de direitos 

para todos os cidadãos (ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). 

Para Sommer (2020), a inclusão da pessoa com deficiência só é possível no âmbito 

de uma sociedade inclusiva, isto é, pautada em princípios democráticos, na qual todos os 

cidadãos possam participar de forma igualitária nos debates políticos e nas tomadas de decisão, 

tendo a seu dispor o suporte necessário para garantir esta participação. Neste âmbito, destaca-

se o papel fundamental da educação na formação dos sujeitos e a importância de seu 

comprometimento com a inclusão social (ARANHA, 2001; SOMMER, 2020). Do ponto de 

vista educacional, a inclusão pressupõe a supressão de todas as subdivisões presentes no sistema 

escolar, tais como as modalidades de ensino especial e regular. Isto é, na inclusão escolar as 

escolas deveriam trabalhar, a independente das diferenças, com todos os estudantes (e não 

apenas aqueles com deficiência), sem o estabelecimento de regras segregadoras, exigindo para 

isso uma mudança no paradigma educacional (MANTOAN, 2003). 

A evolução do tratamento dado pela sociedade às pessoas com deficiência e sua 

busca por direitos não ocorreu de forma linear: avanços e retrocessos coexistiram de forma 

maior ou menor dependendo das características de cada sociedade e de seu contexto histórico 

e cultural. Mesmo atualmente é possível observar características de exclusão, assistencialismo, 

integração ou inclusão, dependendo do ponto de vista ou grupo social estudado (TISESCU; 

SANTOS, 2014). Do mesmo modo, a luta pela universalização do ensino de pessoas com 

deficiência e necessidades educativas no Brasil vem sendo marcada por uma longa história de 

descaso do poder público, por medidas pontuais ou mesmo inexistentes. Dessa forma, no 

próximo tópico farei uma breve abordagem a respeito dos percursos e percalços da 

escolarização das pessoas com deficiência e necessidades educativas no Brasil. 

 

2.1. A escolarização das Pessoas com deficiência e necessidades especiais no Brasil 

 

A longa história de segregação e exclusão sociais à qual as pessoas com deficiência 

estiveram sujeitas impactou em possibilidades educacionais, mesmo após os avanços científicos 

que foram verificados a partir do início da Idade Moderna (CAMPOS; SOUZA, 2019). Como 

vimos anteriormente, a educação sempre foi considerada um privilégio, da qual a maior parte 

dos estudantes da educação especial foram completamente excluídos ao longo da história. E 

esta situação também pôde ser verificada ao se analisar a escolarização dos estudantes da 

educação especial no Brasil e no município de Ouro Preto, MG. 
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Meletti e Ribeiro (2014) destacam que este processo, ao longo da história, foi 

fortemente marcado por “serviços paralelos à educação regular, implementados, 

prioritariamente, em instituições especiais privadas de caráter filantrópico e em classes 

especiais majoritariamente do sistema público de ensino” (MELETTI; RIBEIRO, 2014, pg. 

176). Mantoan (1998), apud Sousa (2019) delimita a construção histórica da educação especial 

no Brasil em três períodos: aquele marcado por investimentos e apoio de instituições privadas, 

que vai de 1854 a 1956; um período em que se observa iniciativas de escolarização de amplitude 

nacional, compreendida entre 1957 e 1993, e a partir de 1993, quando concepções cunho 

inclusivo começam a ser adotadas pelas políticas públicas educacionais. 

Silva (2016) aponta que a história do tratamento dado à deficiência no Brasil não 

foi muito diferente daquela observada nos países europeus no mesmo período. De acordo com 

Abdalla (2016), desde seu período colonial até o século XIX o Brasil permaneceu na fase de 

exclusão. Neste período, não havia nenhuma atenção à educação das pessoas com deficiência, 

que eram relegadas às Santas Casas de Misericórdia (criadas a partir de 1543), que também se 

encarregavam da população pobre, doente e crianças abandonadas (ABDALLA, 2016). 

Vincentin e Meletti (2016) destacam que as primeiras iniciativas institucionais de 

uma educação para pessoas com deficiência datam do período imperial, com a criação do 

Instituto Imperial dos Meninos Cegos, em 1854 por Dom Pedro II (que em 1891 recebeu o 

nome de Instituto Benjamin Constant – IBC), a criação, em 1857 do Instituto Imperial dos 

Surdos-Mudos (que em 1957 tornou-se o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES) 

bem como o início do tratamento especializado para deficientes mentais no hospital psiquiátrico 

da Bahia (atualmente Hospital Juliano Moreira), em 1874. Estes autores ressaltam que estas 

iniciativas foram pontuais, voltadas para o atendimento de pessoas cujas particularidades 

destoavam muito do comportamento socialmente aceito no período, enquanto outras pessoas 

com deficiências menos evidentes eram apenas incorporadas socialmente, sem que houvesse 

qualquer iniciativa de lhes propiciar educação, assim como o restante da população pobre do 

país na época (VINCENTIN; MELETTI, 2016). 

O início do período republicano trouxe com ele uma nova preocupação com a 

escolarização de sua população, dado o papel que a educação pública poderia desempenhar na 

formação de uma identidade nacional (KASSAR, 2013). Ainda assim, mesmo a importância da 

educação estivesse evidenciada na Constituição de 1891 (e na Constituição de 1824), o 

crescimento das matrículas permaneceu crescendo de forma lenta, sendo restrito às 
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proximidades dos centros urbanos, ao passo que o grande contingente populacional, permanecia 

sem acesso ao sistema escolar (KASSAR, 2013). 

Kassar (2013) destaca o importante papel das instituições privadas de atendimento 

especializado, que surgiram no país a partir do início do século XX e cuja atuação se mesclava, 

e até mesmo se confundia, com o do atendimento público, graças à abrangência e gratuidade de 

muitos de seus serviços. Essa colaboração entre iniciativa privada e poder público no que tange 

a educação de pessoas com deficiência, permaneceu inalterada e até mesmo incentivada pelas 

legislações criadas nos anos posteriores (KASSAR, 2013). Como exemplo, temos a instalação 

da Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte, criada em 1932 a partir da iniciativa da psicóloga 

e pedagoga Helena Antipoff e a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), em 1954 (VICENTIN; MELETTI, 2016; SILVA, 2016). 

As transformações ocorridas no cenário político, econômico e social brasileiro da 

primeira metade do século XX, com a industrialização nascente e uma crescente urbanização 

colocou como necessidade o estabelecimento de políticas no sentido da ampliação da 

escolarização da população. Isto pode ser verificado ao se analisar a constituição de 1934, que 

determina, de forma inédita até então em um texto constitucional, como competência da União 

o estabelecimento de diretrizes da educação nacional (KASSAR, 2013). Do ponto de vista 

científico, estava em alta neste momento histórico investigações a respeito da “anormalidade” 

e suas implicações ao processo educativo, de forma que a preocupação em encontrar e distinguir 

pessoas características divergentes daquilo que era socialmente aceito foi difundida no 

pensamento médico-pedagógico de diversos países, inclusive no Brasil. Com efeito, com a 

justificativa da criação de classes mais homogêneas, foram estabelecidas classes especiais em 

escolas públicas, bem como o incentivo à atuação de entidades e instituições filantrópicas de 

cunho segregador (KASSAR, 2013). 

A partir de 1957 foram observadas algumas iniciativas voltadas ao atendimento 

educacional das pessoas com deficiência: investimentos provenientes do Ministério da 

Educação às instituições especializadas e secretarias de educação, bem como a realização de 

campanhas nacionais de incentivo à educação de pessoas com deficiência (Campanha para 

Educação do Surdo Brasileiro, em 1957; Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos 

Deficitários Visuais, em 1958 e a Campanha Nacional de Educação do Deficiente Mental em 

1960.) e que se constituíram em marcos históricos para a ampliação do acesso à educação destes 

grupos (ABDALLA, 2016; SOUSA, 2019). 
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A fundamentação do atendimento educacional às pessoas com deficiência se 

configurou como um direito a partir da criação da Lei nº 4.024/61- Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN (BRASIL, 1961), mais especificamente, em seus artigos de 

número 88 e 89 (ABDALLA, 2016). De acordo com esta legislação, o atendimento educacional 

das pessoas com deficiência deveria ocorrer preferencialmente no interior da rede regular de 

ensino, embora tenha mantido a previsibilidade e o incentivo a iniciativas de instituições 

particulares, desde que atendidos os requisitos dos conselhos estaduais de educação. Nos termos 

da própria lei: 

 

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que fôr possível, enquadrar-se no 

sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 

Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de 

educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes públicos 

tratamento especial mediante bôlsas de estudo, empréstimos e subvenções (BRASIL, 

1961). 

 

Mendes (2010) destaca que após a promulgação desta legislação, observou-se um 

grande crescimento na atuação de instituições particulares filantrópicas no país – a exemplo das 

APAEs –, motivadas sobretudo pela omissão do setor público no atendimento à educação de 

pessoas com deficiência. O estabelecimento de parcerias e o financiamento dado a estas 

instituições por parte do governo era para este uma forma de se eximir desta responsabilidade 

(MENDES, 2010). 

Paralelamente a isto, observou-se no país uma ampliação das matrículas na 

educação básica, bem como o aumento nos índices de evasão e reprovação dos estudantes, 

especialmente aqueles pertencentes às classes socioeconômicas menos favorecidas (MENDES, 

2010; KASSAR, 2013). Estes fatos, associados às concepções que associavam graus leves de 

deficiência intelectual ao fracasso escolar embasou a criação de classes especiais também em 

escolas públicas (MENDES, 2010). 

Já no âmbito do governo militar, a Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), que sucedeu a 

LDBEN anterior, ao estabelecer um “tratamento especial” aos estudantes com deficiência que 

apresentavam atraso em relação à idade regular de matrículas, favoreceu ainda mais a 

manutenção de espaços segregados e a criação de escolas e classes especiais (ABDALLA, 

2016). De fato, de acordo com a Lei nº 5.692/71, em seu artigo nono: 

 

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem 

em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão 



85 

 

 

receber tratamento especial, de acôrdo com as normas fixadas pelos competentes 

Conselhos de Educação (BRASIL, 1971). 

 

Abdalla (2016) destaca que as salas especiais deste período tinham como 

prerrogativa a separação dos alunos com atraso ou deficiência a fim de que o desempenho 

escolar deste não afetasse o desempenho dos estudantes com desenvolvimento supostamente 

“normal”. Para Pereira (2020) neste período histórico começa no Brasil a institucionalização do 

processo de integração escolar, com a inserção educacional de estudantes com deficiência no 

interior de classes especiais em escolas regulares. Ainda assim, esta mesma autora destaca que 

a legislação não previu ou determinou como esta integração deveria ocorrer, estabelecendo 

apenas a necessidade de um tratamento especial, que na prática, evidenciava seu caráter 

segregador (PEREIRA, 2020). 

A criação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) em 1973, bem 

como a expansão da educação especial junto ao ensino regular, por meio da implantação de 

subsistemas estaduais de Educação Especial representaram então um marco na integração dos 

estudantes da educação especial no Brasil (FERREIRA, 1992 apud MELETTI; BUENO, 2010). 

O Estabelecimento do I Plano Setorial de Educação e Cultura (1972-1974), bem como o 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SIMPAS), em 1976, privilegiou, reuniu 

e estruturou a atuação de instituições filantrópicas privadas, que passaram a ter um caráter mais 

regulamentar (MENDES, 2010). 

Como afirma Mendes (2010), o estabelecimento do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, em 1977 e as portarias interministeriais deles oriundas propiciaram a 

formalização dos parâmetros de atuação ao atendimento educacional e de assistência médico-

psicossocial da pessoa com deficiência (até então reunidos sob a nomenclatura de 

“excepcionais”), mas enfatizando o caráter assistencial de suas ações. Esta autora ressalta ainda 

que as ações de fomento à escolarização de pessoas com deficiência ocorridas durante a ditadura 

militar, possivelmente estimuladas pelo chamado “milagre econômico” acompanharam as 

tendências de concentração de renda, privatização e aumento das desigualdades sociais também 

verificadas em outros setores do país (MENDES, 2010). 

A Assembleia Geral das Nações Unidas, ocorrida em 1975, representou um marco 

inédito para a promoção da atenção às pessoas com deficiência, ao elaborar a Resolução da 

ONU nº 30/84, de 1975, que institui a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiências (ONU, 1975), promoveu um novo olhar sobre a cidadania e a identidade dos 

indivíduos, independentemente de suas particularidades (SILVA, 2016; GUGEL, 2019). Do 
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mesmo modo, a proclamação do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, em 1981, pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, com o lema “Participação Plena e Igualdade” abriu 

espaço para uma mudança, no âmbito dos discursos internacionais sobre a pessoa com 

deficiência e novos caminhos para a luta por direitos, e que reverberaram nas políticas públicas 

brasileiras do período (SILVA, 2016). 

O fim do regime militar e a promulgação de uma nova e mais moderna constituição 

trouxe consigo os avanços que já vinham sendo defendidos no âmbito internacional. A 

Constituição de 1988 estabeleceu a educação como dever do estado, bem como a preferência 

do atendimento educacional das pessoas com deficiência no âmbito do ensino regular, fatos que 

sinalizaram um avanço a respeito dos espaços de escolarização desses estudantes (PLETSCH, 

2014). Nos termos do próprio texto constitucional, Art. 8º Inciso III: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

[...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino[...]” (BRASIL, 1988, Art. 208).  

 

Estas novas diretrizes, somadas às críticas de pesquisadores, ampliação dos cursos 

de pós-graduação em educação especial e de pesquisas sobre a realidade educacional das 

pessoas com deficiência propiciou questionamentos sobre o caráter segregador da educação 

especial até então realizada no país (PLETSCH, 2014). Ainda assim, como afirma Pletsch 

(2014), os anos finais da década 1980 foram marcados por políticas públicas assistencialistas e 

ações institucionalizadas descontínuas, bem como a continuidade do apoio financeiro e técnico 

das instituições privadas de atendimento especial. 

Ainda assim, avanços legais importantes foram observados nos anos posteriores à 

promulgação da Constituição Federal de 1988. (MELETTI; BUENO, 2010). Mas, como 

mencionam Castro e Dall’Acqua (2013), apenas o direito subjetivo presente na constituição não 

foi suficiente para que o direito à escolarização de pessoas com deficiência fosse garantido, de 

forma que uma nova lei, a de n° 7853 de 1989 (BRASIL, 1989), foi sancionada, determinando, 

entre outras coisas, a proibição da recusa, por parte das escolas, de matrículas de estudantes 

com deficiência. 

Pletsch (2014), destaca que a pressão política em virtude do baixo desempenho 

educacional, bem como orientações internacionais em prol da construção de uma sociedade 

mais inclusiva, políticas e normas em diversos âmbitos começaram a sofrer revisões a fim de 

cumprir requisitos de agências internacionais, e que também tiveram seus efeitos na educação 

especial. A criação da Política Nacional de Educação Especial, em 1994, neste sentido, teve 
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como princípio o incentivo à inserção dos estudantes com deficiência em salas de ensino regular 

(BRASIL, 1994a; SILVA, 2016). 

Observou-se então a adesão e a incorporação às legislações nacionais de valores 

presentes em tratados internacionais, tais como a Declaração Mundial de Educação Para Todos 

(Realizada no âmbito da Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990) e a 

Declaração de Salamanca (Realizada no âmbito da Conferência Mundial de Educação Especial, 

na Espanha, em 1994) (MELETTI; BUENO, 2010). A criação da lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 1996 (BRASIL, 1996), por exemplo, incorporou, em sua redação 

original, o termo “necessidades especiais”, cuja sua definição tinha por base aquela dada pela 

Declaração de Salamanca (MELETTI; BUENO, 2010), segundo a qual as ações em educação 

especial deveriam incluir: 

 

[...]crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de 

origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, 

étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados 

(ONU, 1994). 

 

O tratamento dado por lei à educação de pessoas com deficiência, após o marco da 

Declaração de Salamanca, ficou ambíguo, dada a grande abrangência terminologia usada, 

passando a abranger também alunos com histórico de fracasso escolar, por exemplo. 

(MELETTI; BUENO, 2010). Essa diferenciação dos campos da educação especial só foi 

observada no estabelecimento das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial - Resolução 

CNE/CBE n°2 em 2001 (BRASIL, 2001b) que separou as causas não orgânicas das dificuldades 

de aprendizado ou atraso no desenvolvimento daquelas que são provenientes de disfunções, 

limitações ou deficiências (MELETTI; BUENO, 2010). Estas diretrizes trouxeram consigo 

direcionamentos importantes para a inclusão escolar, visto que determinaram, dentre outras 

coisas, o atendimento aos estudantes com deficiência por professores com formação adequada, 

no interior dos estabelecimentos escolares, seja em espaços comuns a todos os estudantes, seja 

em salas especializadas (KASSAR, 2013). 

A escola inclusiva, neste contexto, surgiria como uma reestruturação das práticas 

educativas, que traria para a comunidade escolar os alunos que antes eram segregados. Para 

Mantoan (2003), “[...] as escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos e é estruturado em função dessas 

necessidades” (MANTOAN, 2003, p. 16). Abdalla (2016) destaca que muito mais que inserir 

o estudante com deficiência no sistema regular de ensino, a inclusão tem como objetivo a 
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participação plena destes estudantes nas atividades escolares, com o uso dos mesmos materiais 

e recursos, respeitando suas particularidades. Como destaca Scussel et al. (2019), a inclusão 

educacional pressupõe a inserção de todos os estudantes outrora excluídos da vida social e 

educativa (e dentre os quais, o público-alvo da educação especial) nas escolas regulares.  

No entanto, como destaca Barroco (2011), é necessário atentar para o esvaziamento 

presente no cerne do discurso da inclusão escolar como um movimento de defesa de direitos de 

determinados grupos historicamente excluídos. Para esta autora, é necessário pensar 

criticamente no modelo escolar que vem sendo construído no Brasil, e as pressões de ordem 

políticas e econômicas que conspiram que a construção do padrão educacional que afeta a 

parcela menos favorecida da população, e que se evidencia nos estudantes da educação especial. 

Em suas palavras, “A saída que se oferece, não só para esses alunos, é que a escola seja cada 

vez mais fraca para os fracos.” (BARROCO, 2011, p. 172) 

Outras legislações criadas neste período – não necessariamente ligadas ao campo 

educativo – também representaram perspectivas para a inclusão das pessoas com deficiência, 

tais como o Decreto nº 3.298, de 1999 (que regulamentou a Lei nº 7.853/89 sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), a Lei nº 10.098, de 2000 (que 

legisla sobre critérios e normas para a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida e/ou deficiência), a Lei  nº 10.172, de 2001 (sanciona o Plano Nacional de Educação, 

que traz em seu cerne a perspectiva inclusiva), a Lei nº 3.956 de 2001 (também conhecida como 

Convenção da Guatemala, que dispõe sobre o comprometimento estabelecido em promover a 

igualdade e a independência das pessoas com deficiência), a CNE/CP Nº 1 de 2002 (que 

estabelece diretrizes para a formação docente), a Lei nº 10.436 de 2002 (que trata da Língua 

Brasileira de Sinais), a Portaria nº 2.678 de 2002 (que estabelece normas para a utilização e 

ensino do Sistema Braille), o Decreto nº5.296 de 2004 (que regulamentava a lei de 

Acessibilidade), o Decreto nº 5.626 de 2005 (que regulamenta a Lei nº 10.436 de 2002  e prevê 

a LIBRAS como componente curricular)  entre outros. (BRASIL 2000, 2001a, 2001c, 2002a, 

2002b, 2002c, 2004, 2005; SILVA, 2016). 

Exemplificando as mudanças de paradigmas a respeito da escolarização de pessoas 

com deficiência no Brasil, elaborou-se em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), um documento que reuniu uma série de 

direcionamentos no sentido de incorporar as recentes mudanças que já estavam sendo colocadas 

em prática internacionalmente (CASTRO; DALL’ACQUA, 2013; RAHME; FERREIRA; 

NEVES; 2019). Dessa forma, essa política “surgiu no contexto de avanços e lutas sociais que 
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buscam mudanças estruturais e culturais na escola como um todo, a fim de garantir que todos 

os alunos tenham uma educação de qualidade” (CASTRO; DALL’ACQUA, 2013, p. 1175). 

Muito significativa nas transformações dos processos de escolarização do público-

alvo da educação especial no sentido da busca por uma maior proteção dos direitos dos 

cidadãos, foi a aprovação em 2015, após 13 anos de tramitação no congresso, da Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146 de 2015 ou Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) (BRASIL, 2015a; PEREIRA, 2020). Conforme destaca Pereira (2020), esta 

legislação transformou o ordenamento jurídico a respeito da educação inclusiva no Brasil, 

aproximando-a de parâmetros estabelecidos internacionalmente e representou uma grande 

inovação em relação ao acesso das pessoas com deficiência ao sistema educacional, ao lhes 

conceder, por meio de um aparato legal, meios de reivindicação de iguais direitos e 

oportunidades (PEREIRA, 2020). 

Em seu Capítulo IV, esta legislação trata diretamente do direito à Educação, 

constituindo-a como um direito inerente à pessoa com deficiência, que deve ser assegurado em 

todos os seus níveis de aprendizado é realizado de forma inclusiva, respeitando as 

particularidades e necessidades de aprendizado de cada estudante e assegurando o maior 

desenvolvimento possível de suas capacidades (BRASIL, 2015a). Do mesmo jeito, o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência incumbiu ao poder público a responsabilidade acerca de um sistema 

educacional inclusivo, com condições de acesso, permanência e participação, com a oferta de 

recursos pedagógicos e de acessibilidade visando a eliminação de barreiras e o pleno acesso ao 

currículo, permitindo aos estudantes com deficiência o exercício de sua autonomia (BRASIL, 

2015a). 

No entanto, apesar das mudanças paradigmáticas ocorridas a partir dos anos finais 

do século XX, é possível ainda encontrar inúmeros modelos pedagógicos em nas escolas de 

todo o país que refletem as práticas, crenças e preconceitos da sociedade, da escola e dos 

educadores (GLAT; FERNANDES, 2005). Conforme afirmam Ferreira, Diniz e Pereira (2019), 

ainda se observa uma grande distância entre os preceitos presentes nas legislações e a prática 

escolar verificada cotidianamente. Para estas autoras: 

 

A escola regular como lugar de aprendizagem deve-se atualizar e se redefinir em prol 

do desenvolvimento dos estudantes da educação especial, em que os serviços devem 

ser planejados e conduzidos – retirando a centralidade apenas no contraturno e 

considerando que a escola é responsável pela aprendizagem de todos discentes. 

(FERREIRA; DINIZ; PEREIRA, 2019, p. 191). 
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Rahme, Ferreira e Neves (2019) destacam que os acontecimentos políticos que se 

instauraram no Brasil a partir de 2016 e as mudanças deles decorrentes podem ter grande 

interferência no acesso democrático aos equipamentos da Educação Especial. De fato, como 

estas autoras problematizam, a extinção, no ano de 2019, da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) – secretaria que incorporava 

desde 2011 questões ligadas à exclusão social e escolar de populações marcadas por processos 

de exclusão, educação em Direitos Humanos e para relações Étnico-Raciais – e sua substituição 

por uma Secretaria de Modalidades Especializadas – demonstra o quão preocupantes e frágeis 

sãos as possibilidades para a escolarização do público alvo da educação especial, especialmente 

em um contexto de intolerância  às diferenças e de ameaças aos direitos sociais outrora 

estabelecidos. 

Um grande exemplo dos retrocessos que puderam ser verificados na história recente 

de nosso país, no que tange à inclusão dos estudantes da educação especial, foi a promulgação 

do decreto presidencial de nº10.502, de 30 de setembro 2020, que teve por finalidade instituir 

uma nova versão da Política Nacional de Educação Especial (PNEE-2020), em substituição a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, vigente 

até então (MOREIRA; SILVA; SILVA, 2021). Este decreto, que se autodenomina uma política 

“Equitativa, inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida” apresenta em suas diretrizes para 

implementação a previsibilidade de um atendimento educacional especializado em espaços de 

educação exclusiva. Nos termos de seu artigo sexto, por exemplo: 

 

Art. 6º São diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação 

Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida: 

I - Oferecer atendimento educacional especializado e de qualidade, em classes e 

escolas regulares inclusivas, classes e escolas especializadas ou classes e escolas 

bilíngues de surdos a todos que demandarem esse tipo de serviço, para que lhes seja 

assegurada a inclusão social, cultural, acadêmica e profissional, de forma equitativa e 

com a possibilidade de aprendizado ao longo da vida; [...] (BRASIL, 2020) 

 

Esta perspectiva também se encontra consolidada no seu artigo 7º do decreto 

nº10.502/20 que trata dos serviços e recursos da educação especial, elencando neste rol os 

centros, escolas e classes de atendimento especializado (BRASIL, 2020). Do mesmo modo, ao 

propor um plano de ações para a implementação da referida política, em seu artigo 9º, o decreto 

estabelece estratégias que privilegiam o fortalecimento de espaços segregadores. Nos termos 

deste artigo: 
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Art. 9º A Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 

Aprendizado ao Longo da Vida será implementada por meio das seguintes ações: 

I - elaboração de estratégias de gestão dos sistemas de ensino para as escolas regulares 

inclusivas, as escolas especializadas e as escolas bilíngues de surdos, que 

contemplarão também a orientação sobre o papel da família, do educando, da escola, 

dos profissionais especializados e da comunidade, e a normatização dos 

procedimentos de elaboração de material didático especializado; 

II - Definição de estratégias para a implementação de escolas e classes bilíngues de 

surdos e o fortalecimento das escolas e classes bilíngues de surdos já existentes; 

III - Definição de critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos 

educandos que não se beneficiam das escolas regulares inclusivas, de modo a 

proporcionar o atendimento educacional mais adequado, em ambiente o menos 

restritivo possível, com vistas à inclusão social, acadêmica, cultural e profissional, de 

forma equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida; [...] (BRASIL, 2020). 

 

Desta forma, esta nova legislação abriu a prerrogativa para a ampliação da atuação 

das instituições de cunho exclusivo, o que contribuiria para a segregação de uma parcela 

significativa dos estudantes contemplados por esta política, a despeito dos direitos que já 

haviam sido conquistados e que vinham se consolidando ao longo das últimas décadas a partir 

de legislações anteriores. Conforme destacam Rocha, Mendes e Lacerda (2021) esta política 

traz consigo um retrocesso no que tange às perspectivas internacionais ao atendimento escolar 

do público-alvo da educação especial. Nas palavras destes autores: 

 

Da forma como está redigida, favorece o não atendimento desse público na escola 

comum, o seu isolamento em escolas especiais e não garante que o Estado se 

responsabilize por esses estudantes, já que o espaço para a iniciativa 

privada/filantrópica, nesse campo, fica preservado, podendo até ser ampliado em 

função da disputa pelo financiamento público (ROCHA; MENDES; LACERDA, 

2021, p. 14). 

 

Para Hashizume (2021), o decreto nº10.502/20 demonstra uma visão negacionista 

das conquistas dos estudantes da educação especial, uma visão que se relaciona diretamente 

com os jogos de poder que permeiam estes debates, e que envolvem o fornecimento de serviços 

especializados terceirizados por grupos, cursos, empresas e assessorias. Para esta autora, esta 

nova política: 

 

Chama atenção também a disputa pelo status de saber mais legitimado para atuar na 

educação especial/ inclusiva, desconsiderando-se a responsabilidade da rede 

educacional nacional com uma educação para todos, em salas regulares e sem 

segregação de alunos (HASHIZUME, 2021, p. 5). 

 

Pouco mais de dois meses após sua promulgação, em 01 de dezembro de 2020, o 

Decreto nº 10.502 foi suspenso em decisão liminar pelo Supremo Tribunal de Justiça (STF), 

após impetração de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6590) por parte do Partido 
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Socialista Brasileiro (PSB), justificada, entre outros motivos, pela a exclusão da participação 

dos movimentos de luta pelos direitos das pessoas com deficiência da construção deste 

documento, bem como pela perspectiva segregacionista nele evidenciado (BENTO, 2020; 

LIMA; MORAES; LIMA, 2021). Apesar da decisão, e o decreto esteja com sua eficácia 

suspensa, o julgamento de seu mérito ainda prossegue no âmbito do STF e sua suspensão pode 

ser revogada a qualquer momento. Com efeito, esta legislação é um dos exemplos de como a 

luta pela inclusão do estudante da educação especial no Brasil ainda está em curso, e como 

garantias outrora conquistadas precisam sempre ser reafirmadas a fim de que não haja perda de 

direitos. 

Do mesmo modo, causada pela disseminação mundial do vírus SARS-CoV-2, um 

novo vírus da família coronavírus que desencadeia uma doença que ficou conhecida como 

Covid-19, a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde a partir de março de 2020 

evidenciou a grande fragilidade em encontra o direito à escolarização dos estudantes da 

educação especial. Embora este período tenha suscitado adaptações em diversas instâncias, 

motivadas pela necessidade de isolamento social imposta pela necessidade de contenção dos 

casos da doença no país, demonstrou também as grandes desigualdades sociais que ainda 

permeiam o campo educacional brasileiro (OLIVEIRA NETA; NASCIMENTO; FALCÃO, 

2020; LIMA; MORAES; LIMA, 2021). 

Estas desigualdades são perceptíveis no caso do público-alvo da educação especial 

no Brasil, como demonstra o estudo realizado por Oliveira Neta, Nascimento e Falcão (2020), 

que investigou, a partir de questionários aplicados junto à professores do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) da rede municipal de Fortaleza que acompanham alunos com 

deficiência nas Salas de Recursos Multifuncionais, a percepção a respeito do processo de 

aprendizagem destes estudantes. Estas pesquisadoras registraram uma baixa adesão às 

atividades remotas propostas pelas escolas, por parte de estudantes e suas famílias, motivadas 

por inúmeras barreiras, dentre as quais as limitações tecnológicas – seja por desconhecimento 

no manuseio dos equipamentos ou mesmo por não ter acesso à aparelhos com conectividade. 

Mas estas autoras destacam que estas limitações devem ser analisadas à luz de um contexto 

mais amplo de desigualdades sociais às quais estas famílias estão sujeitas, e que foram 

aprofundados durante o contexto de pandemia. 

Souza e Dainez (2020) também destacam que os impactos da pandemia em 

inúmeros aspectos da vida social e econômica no país ampliaram as desigualdades, que 

implicaram sobretudo, na ampliação das desigualdades já existentes no campo educacional e 
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especialmente, para o público-alvo da educação especial. Estas autoras, apesar de destacar as 

possibilidades que a mediação tecnológica tem a oferecer, especialmente em um contexto de 

insegurança sanitária, destacam a importância da escola como espaço de interação social e 

escolarização dos estudantes da educação especial. Em suas palavras: 

 

O fechamento das escolas fez-nos perceber a falta do convívio, dos barulhos, do 

contato físico, do movimento do corpo, das interações, dos processos de socialização, 

da participação em uma coletividade de forma mais efetiva. Nessa ausência, 

manifesta-se o reconhecimento do papel social dessa instituição, sobretudo a sua 

importância na formação humana. Na permanência do reconhecimento, a escola 

configura-se como espaço coletivo de resistência político-pedagógica para o 

enfrentamento de uma ideologia que tenta rebaixar a produção do conhecimento, 

particularmente no campo das ciências humanas (SOUZA; DAINEZ, 2020, p. 11). 

 

Desta forma, esta pesquisa parte do entendimento da exclusão como um conceito 

ambíguo, como afirma Sawaia (2014), que comporta seu uso retórico em diferentes contextos 

para os quais nem sempre deixa claro seus significados, sobretudo frente às particularidades 

brasileiras, mas cuja análise abre espaço para a ampliação das discussões que envolvem as 

contradições inerentes a este conceito e que demonstra as contradições e complexidades 

existentes nos próprios processos excludentes. 

Em seu trabalho, Ferreira e Lopes (2016) observam que os desafios da educação 

inclusiva podem ser evidenciados pelos contrapontos experimentados entre docentes e 

estudantes diante dos preceitos inclusivos. Para estas autoras, as pluralidades e complexidades 

que se processam a partir da questão da inclusão escolar da pessoa com deficiência exige a 

criação tanto de dispositivos e ações políticas para sua efetivação – e que perpassa pela questão 

da valorização docente – bem como, por parte dos/das docentes, da flexibilização do processo 

educativo das crianças com necessidades educativas especiais para que estas possam alcançar 

suas potencialidades. 

Compreender as desigualdades presentes no contexto educacional brasileiro como 

fruto de um processo social e histórico é essencial para o estabelecimento de estratégias de 

superação de paradigmas limitantes e concepções que considerem a diversidade e a diferença 

como ponto de partida do processo educativo, o que torna a investigação de seus atores 

essencial. Souza (2006), ao discutir sobre as múltiplas desigualdades presentes no cenário 

brasileiro contemporâneo destaca que a compreensão da estrutura social e cultural de 

determinado grupo social perpassa pela compreensão de seus componentes simbólicos e 

materiais, isto é, de sua lógica de legitimação das estruturas vigentes que perpetua processos 

excludentes ou os naturaliza. 
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Quando pensamos em escolarização – e sobretudo, na escolarização de grupos com 

uma longa história de exclusão dos processos educativos – devemos levar em consideração 

como estes mecanismos se edificam e se mantém inclusive no campo das ideias dos atores deste 

processo. Ao tratarmos do processo de escolarização de pessoas com deficiência, conhecer 

como as práticas excludentes ou inclusivas se estratificaram nas representações sociais dos seus 

educadores pode contribuir para o entendimento das desigualdades que ainda se verificam no 

cenário educativo brasileiro. 

Passarei agora para uma breve reflexão acerca das políticas públicas educacionais 

voltadas à escolarização dos estudantes da educação especial que se processaram e se 

processam no município de Ouro Preto, MG. 

 

2.2 Políticas educacionais para os estudantes da educação especial no município de Ouro 

Preto, MG. 

 

No decurso de minhas investigações, constatei poucos registros a respeito das 

políticas públicas da escolarização dos estudantes da educação especial em Ouro Preto ao longo 

da história, e que restringiam-se basicamente à documentos da história recente preservados no 

portal online da prefeitura do município. Em virtude da pandemia de COVID 19, buscas em 

arquivos físicos do Arquivo Público Municipal foram inviabilizadas, dado o fechamento deste 

estabelecimento por tempo indeterminado durante a realização desta pesquisa. Do mesmo 

modo, não encontrei quaisquer levantamentos ou pesquisas acadêmicas que fizessem um 

recorte neste sentido. 

Desta forma, os tanto esta ausência de informações como os registros iniciais 

encontrados, e que remontam à década de 1980, refletem a história recente do tratamento dado 

à pessoa com deficiência, em grande parte, relegado às entidades filantrópicas de cunho 

segregador, sem que houvesse uma política municipal específica voltada à escolarização destes 

estudantes. Foi na década de 1980 que se observou o início da atuação da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais no município (MATRICARDE, 2021), e que a primeira menção à 

destinação das pessoas com deficiência se faz em um texto legal no município, por meio da lei 

18/84, que declara a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ouro Preto 

uma entidade de utilidade pública. 

Em 1991, uma outra evidência do tratamento dado às pessoas com deficiência fica 

aparente nos textos legais do município de Ouro Preto, também referente à atuação da APAE 

Ouro Preto, por meio da lei municipal de número 45/91, que dispõe sobre autorização para 



95 

 

 

concessão de subvenção ao referido estabelecimento, prevendo inclusive os valores que lhe 

seriam destinados (OURO PRETO, 1991). Do mesmo modo, no ano de 1995, por meio de um 

decreto legislativo (Decreto Legislativo nº19/95), foi celebrada entre a prefeitura do município 

de Ouro Preto e a APAE de Mariana um convênio que, nos termos da lei, tinha como objetivo 

“[...] desenvolver esforços conjuntos para o atendimento de crianças do município de Ouro 

Preto no tocante à educação especial.” (OURO PRETO, 1995a). 

Nos anos subsequentes também foram criadas diversas outras legislações que 

atuavam no incentivo à atuação das APAEs, tais como a Lei nº 126/2003, Lei nº 217/2004 e a 

Lei nº 42/2005, que autorizavam o município a conceder subvenções à APAE de Itabirito; a Lei 

nº 104/2005 e Lei nº 132/2005, que autorizavam o município a conceder subvenções e repassar 

recursos à APAE de Mariana; a Lei nº 282/2006, que autorizava o município a conceder 

subvenções à APAEs de Itabirito e Congonhas; a Lei nº 287/2006, que autorizava o município 

de Ouro Preto realizar pagamentos às APAEs de Itabirito, Mariana, Ouro Branco e Congonhas 

referentes a serviços prestados à população do município de Ouro Preto; a Lei nº 551/2010, a 

Lei nº 603/2010, Lei nº 629/2011, Lei nº 665/2011, Lei nº 751/2012 e a Lei nº 832/2013 que 

autorizavam o poder executivo do município a conceder subvenção à APAE de Ouro Preto, e a 

Lei nº 865/2013 que autorizava o poder executivo  do município a efetuar pagamentos à APAE 

de Congonhas (OURO PRETO, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2006a, 2006b, 2010a, 

2010b, 2011a, 2011b, 2012, 2013a, 2013b) . Constata-se desta forma que, do ponto de vista das 

políticas públicas, a história recente do município sempre esteve atrelada à atuação desta 

entidade. 

Outras legislações ligadas à questão da deficiência – mas não necessariamente 

ligadas à questão da escolarização – foram criadas no município no decorrer das décadas de 

1990 e 2000, tais como a Lei nº 76/1995, que declara a Associação Comunitária dos Deficientes 

Físicos de Ouro Preto-ACODOP como sendo de utilidade pública, e a Lei nº 19/1998, que 

autoriza o repasse de subvenções a referida associação; a Lei nº 52/1997, que determina a 

reserva de vagas em concursos públicos municipais para pessoas com deficiência; a Lei nº 

57/2002, que assegura a redução de 50% no preço de ingressos em eventos culturais e esportivos 

de caráter público para pessoas com deficiência e o Decreto Executivo 113/2006, que 

regulamenta o inciso III do art. 188 da Lei Orgânica Municipal e concede gratuidade no 

transporte coletivo às pessoas com deficiência (OURO PRETO, 1995b, 1997, 1998, 2002, 

2006c). Na década seguinte outras legislações foram criadas, seguindo o princípio de dar maior 

visibilidade e acessibilidade às pessoas com deficiência. Ainda assim, embora estas legislações 
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tenham tido um importante papel na ampliação da luta por direitos das pessoas com deficiência 

e necessidades especiais do município, não foram efetivas para a criação de políticas inclusivas 

que tivessem efeitos à longo prazo. 

Do ponto de vista das políticas educacionais, a mais antiga lei que encontrei 

disponibilizada para consulta no portal eletrônico da prefeitura foi a de nº 22/2005, que 

determinava o atendimento escolar na rede pública municipal de crianças e adolescentes com 

deficiência física, mental e sensorial, assegurando-lhes prioridade de vaga em unidades de 

ensino próximas de sua residência (OURO PRETO, 2005d). 

Do mesmo modo, embora existam referências no portal da prefeitura de Ouro Preto 

(https://ouropreto.mg.gov.br/pages/leis-cmop.php) à um Plano Municipal de Educação 

elaborado ainda no ano de 1989, o primeiro que obtive de forma integral no referido sítio foi o 

documento elaborado e aprovado em 2008, sob forma da lei de nº 433/2008 – Plano Municipal 

Decenal de Educação (OURO PRETO, 2008). Embora este documento, dedique um de seus 

tópicos à Educação Especial e Inclusiva, destacando sua importância, não elenca em suas 

diretrizes um tópico específico para tratar deste assunto com profundidade. 

No tópico que se destinava às diretrizes deste documento, o tratamento à questão 

resumia-se à necessidade de a adequação da infraestrutura mínimas necessárias para o 

atendimento das particularidades e características das pessoas com necessidades educacionais 

especiais, sem especificação de como serão adotadas medidas para tal adequação; e à 

importância da priorização da melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis visando 

diminuir as desigualdades e garantindo o acesso a todos. 

Já no tópico onde estavam discriminadas as metas estabelecidas pelo Plano 

Municipal Decenal de Educação de 2008 verifiquei a existência de um tópico exclusivo para o 

tratamento da educação especial, que postulava como diretrizes: definir a política de educação 

especial (elencando para isso ações que iam da realização de seminários para a 

discussão/elaboração de um plano de ação, levantamento da demanda e prazos para adequação 

de parte dos estabelecimentos de ensino do município) e assegurar programas de capacitação 

continuada aos profissionais de Educação Especial (OURO PRETO, 2008). Neste tópico 

observa-se que a APAE aparece frequentemente como responsável/participante, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino, 

evidenciando sua participação na gestão das políticas públicas voltadas à da educação especial 

do município. 



97 

 

 

No ano de 2016, foi aprovado um novo plano municipal de educação e que se 

encontra em vigor atualmente sob a Lei nº978/2016, em substituição ao Plano Municipal 

Decenal de Educação de 2008 (OURO PRETO, 2016). Este plano, também com validade de 10 

anos, foi elaborado tendo como base os princípios estabelecidos pela Lei nº 13.005 de 2014 - 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014). Embora não apresente em seu texto básico uma 

referência específica à educação especial, em seu Art. 2º, que trata de suas diretrizes, esta 

legislação define como parâmetros: 

 

[...] 

II – Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da Cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação 

[...] 

X – Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental (OURO PRETO, 2016). 

 

Desta forma, seguindo alguns dos indicadores já determinados pela legislação 

nacional, este documento traz em seu cerne uma maior abertura aos princípios inclusivos que, 

se colocados em prática, significariam mais um passo no sentido de ampliar as políticas públicas 

inclusivas do município de Ouro Preto. No decorrer das metas e estratégias estabelecidas pelo 

projeto do plano em seu Anexo I, é possível perceber alguns elementos que estão associados à 

maior valorização dada à educação especial – quando comparada o plano antecessor (OURO 

PRETO, 2015). 

Para alcançar as metas que tratam da universalização do acesso à educação infantil 

e pré-escola (04 e 05 anos) e ampliação da oferta de educação infantil no município, por 

exemplo, o plano determina o fomento ao atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar aos estudantes da educação especial, bem como a garantia do 

ensino bilíngue para crianças surdas. Também nas metas referentes à universalização do ensino 

fundamental encontramos elementos que ponderam as especificidades da educação especial 

que, de acordo com o plano também devem ser consideradas na implantação de tecnologias 

pedagógicas (OURO PRETO, 2015). 

No mesmo sentido, o plano atual prevê em sua meta de número 04 a universalização 

do acesso da população com deficiência e necessidades educativas especiais com idade entre 

04 e 17 anos à educação básica e ao atendimento educacional especializado “[...] 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, 

de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados” (OURO PRETO, 2015). Dentre as estratégias a serem buscadas para atingir esta 
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meta estão a promoção da capacitação de professores, a garantia da acessibilidade arquitetônica 

nos estabelecimentos de ensino do município, a busca ao atendimento da demanda declarada 

das famílias dos estudantes da educação básica para o atendimento escolar dos estudantes da 

educação especial, entre outros mecanismos. 

No entanto, também cabe destaque a previsibilidade de busca por parcerias junto a 

instituições comunitárias e filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas ao poder público – 

modalidade na qual a APAE Ouro Preto se insere – visando “ampliar as condições de apoio ao 

atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino 

[...]” (OURO PRETO, 2015). 

Com efeito, é possível perceber um relativo avanço nas políticas públicas recentes 

do município no sentido da inclusão dos estudantes da educação especial. Ainda assim, mesmo 

tais políticas ainda são muito insipientes e recentes para a efetiva promoção da educação 

inclusiva no município. Seis anos após a aprovação do atual Plano Municipal de Educação, 

ainda observamos que muitas das estratégias estabelecidas para o cumprimento da meta de 

universalização do acesso da população com deficiência e necessidades educativas especiais de 

04 a 17 anos no ensino regular não foram colocadas em prática. E como trabalharemos mais 

adiante, a participação de instituições privadas filantrópicas sem fins lucrativos na 

escolarização destes estudantes no município ainda é marcante. 

Ao partir de uma análise das representações sociais dos/das docentes sobre a 

escolarização dos estudantes da educação especial do município de Ouro Preto, intenciono 

compreender como estas complexidades interferem no espaço escolar, e como as práticas 

dos/das educadores(as) são determinadas por suas concepções como grupo social. Estas 

representações se relacionam diretamente com os indicadores obtidos ao se analisar bases de 

dados oficiais, tais como os Censos da Educação. A seguir, tratarei um pouco mais sobre o 

desenho metodológico que está orientando esta investigação.  
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

Para Teixeira (2015), a resposta a qualquer questão levantada no decorrer de uma 

pesquisa perpassa pelo estabelecimento de técnicas e métodos que se adequem aos objetivos 

estabelecidos pelo pesquisador. Segundo este autor, a escolha da metodologia, mais do que um 

processo epistemológico, reflete uma determinada forma de compreensão do mundo, e está 

diretamente relacionado ao paradigma que orienta o olhar do pesquisador sobre o tema e seu 

processo de pesquisa. Para Coutinho e Campos (2019) a metodologia é a linguagem que 

estrutura o pensamento científico e que tem como objetivo validar ou refutar as hipóteses. Para 

Lakatos e Marconi (2010), a metodologia abrange os métodos de abordagem (que apresenta um 

tratamento mais amplo dos fenômenos da natureza e sociedade), os métodos de procedimento 

(uma etapa mais concreta da investigação), as técnicas (a etapa prática de coleta de dados), a 

delimitação do universo e os tipos de amostragem (se necessário). 

Nesta pesquisa, parti de uma abordagem de cunho qualitativo e quantitativo, onde 

analisei os dados obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas aplicadas à 03 professoras da 

rede básica municipal de Ouro Preto, Minas Gerais, bem como dados quantitativos obtidos a 

partir da análise dos dados fornecidos pelo Censo da Educação Básica - INEP, referentes ao 

município de Ouro preto, abarcando os anos de 2007 a 2020. 

Para esta questão, compreendo a pesquisa quali-quantitativa nos termos definidos 

por Souza e Kerbauy (2017), que definem a metodologia quali-quantitativa como a 

complementaridade entre abordagens quantitativas e qualitativas para alcançar os objetivos da 

investigação. Para estas autoras, nem sempre pesquisas de caráter qualitativo ou somente 

quantitativo conseguem explicar as particularidades das realidades analisadas, e isto também se 

aplica em investigações relativas ao campo educativo. Assim, pesquisa de natureza mista, 

quanti-qualitativas/quali-quantitativas, surgem como uma abordagem metodológica que se 

opõe a tradicional dicotomia entre o caráter quantitativo e qualitativo das investigações e 

permite maiores possibilidades para compreensão dos fenômenos sociais (SOUZA; 

KERBAUY, 2017). 

Como destaquei anteriormente, para a realização desta pesquisa utilizei como base 

teórico-metodológica a TRS, de Serge Moscovici (2012), que confere uma melhor compreensão 

da realidade prática dos sujeitos investigados. Silva e Ferreira (2012) destacam que, visando 

sua coerência metodológica, o campo das representações sociais necessita valer-se de 

instrumentos de coletas de dados que coadune com o referencial teórico a partir do qual a 
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pesquisa se edifica, de forma a possibilitar uma análise que atenda às particularidades de seus 

objetivos. 

 

3.1. Metodologia para a coleta e análise de dados 

 

Para a realização desta pesquisa, utilizei 02 (duas) técnicas de coleta e análise de 

dados distintas – uma técnica para a coleta dos dados quantitativos e uma técnica para a 

obtenção dos dados qualitativos, e que foram mais bem discriminadas a seguir: 

 

3.1.1. Coleta e análise de dados quantitativos 

 

Os dados quantitativos foram obtidos por meio de coleta primária. Foram utilizados 

dados fornecidos pelo Censo da Educação Básica do município para a construção de um 

panorama da escolarização dos estudantes da educação especial ao longo da história. Conforme 

elucidado pelo Glossário da Educação Especial (INEP, 2020c), o Censo da educação Básica 

considera como público-alvo da educação especial os estudantes com deficiência (a saber: 

deficiência física, deficiência auditiva e surdez, deficiência visual, cegueira, baixa visão, 

deficiência intelectual, surdocegueira e deficiência múltipla), transtorno global do 

desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação.  

Nesta pesquisa, utilizei os microdados do Censo Escolar fornecidos pelo INEP – 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (https://www.gov.br/inep/pt-

br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar) abrangendo os anos de 2007 

a 2020. O download dos dados ocorreu em fevereiro de 2021. Estes dados foram inicialmente 

tratados pelo software IBM SPSS Statistic Version 19 e pelo software Microsoft Excel 365. 

Após o download dos dados diretamente do sítio eletrônico do INEP e seu 

tratamento inicial pelo software IBM SPSS, procedi com a filtragem manual dos dados, a fim 

de selecionar apenas dados correspondentes ao município de Ouro Preto, MG (Código do 

IBGE: 3146107). Após selecionados, os dados foram transferidos para o software Microsoft 

Excel versão 365 onde fiz a seleção das variáveis que vieram a compor a análise quantitativa 

realizada no capítulo 4 e gerei gráficos e quadros, a fim de transformar os dados em 

informações. 

Para a elaboração dos tópicos 4.1 e 4.2, dado o objetivo de se construir um 

panorama atual da rede escolar do município, optei por utilizar apenas os dados fornecidos pelo 

censo no ano de 2020, enquanto o tópico 4.3, que buscava demonstrar como a escolarização 
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dos estudantes da educação especial evoluiu no município de Ouro Preto no período analisado, 

teve contributos dos dados obtidos junto ao Censo da Educação Básica entre os anos de 2007 e 

2020. Esta periodicidade justifica-se justamente pela disponibilidade das bases de dados 

tabuláveis existentes no banco de dados do INEP. As variáveis4 selecionadas para a elaboração 

da análise quantitativa estão mais bem discriminadas no quadro 04.  

 

Quadro 04 – Discriminação das variáveis utilizadas na análise quantitativa e seus respectivos produtos. 

TÓPICO VARIÁVEIS ANALISADAS INFORMAÇÕES GERADAS 

Tópico 

4.1 

BAS_ESCOLA 

TP_SITUACAO_FUNCIONAMENTO 

TP_DEPENDENCIA 

TP_LOCALIZACAO 

TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA 

BAS_MATRÍCULA 

NU_IDADE_REFERÊNCIA 

TP_SEXO 

TP_ZONA_RESIDENCIAL 

TP_ETAPA_ENSINO 

IN_NECESSIDADE_ESPECIAL 

ID_ALUNO 

- Número de estabelecimentos 

de ensino, matrícula e 

professores.  

-Distribuição dos 

Estabelecimentos de Ensino por 

sua localização e por 

dependência administrativa.  

- Distribuição de matrículas por 

sexo, residência, faixa etária, 

faixa etária por dependência 

administrativa, matrículas por 

etapa de ensino e dependência 

administrativa.  

- Distribuição de matrículas de 

estudantes com deficiência por 

sexo, dependência 

administrativa, por 

estabelecimentos da rede 

privada, por faixa etária e 

dependência administrativa, por 

etapa de ensino e dependência 

administrativa.  

Tópico 

4.2 

BAS_DOCENTE 

NU_IDADE_REFERÊNCIA 

TP_SEXO 

TP_COR_RACA 

CO_MUNICIPIO_NASC 

CO_MUNICIPIO_END 

TP_ZONA_RESIDENCIAL 

TP_ESCOLARIDADE 

TP_SITUACAO_CURSO_1 

CO_AREA_CURSO_1 

CO_CURSO_1 

IN_LICENCIATURA_1 

- Número de profissionais da 

educação e sua distribuição de 

acordo com a função em sala de 

aula.  

- Número de docentes regentes 

por área de atuação, por sexo, 

por faixa etária, por cor/raça, 

por município de nascimento, 

por município de residência, por 

distrito de trabalho, por situação 

de contratação junto à rede 

municipal, por grau de 

 
4 Ao longo da série histórica do banco de dados (2007-2020), algumas variáveis foram renomeadas pelo INEP. 

Ex.: FK_COD_ALUNO (identificador do estudante) usado de 2007 até 2014 para CO_PESSOA_FISICA, por sua 

vez usado a partir de 2015 até 2017, sendo substituído em 2018 por ID_ALUNO. Essa mudança de nomenclatura 

não comprometeu a comparação das variáveis. No quadro 04 eu mantive as nomenclaturas originais das variáveis, 

informando seu período de utilização, para fins de clareza.  
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NU_ANO_CONCLUSAO_1 

CO_IES_1 

TP_SITUACAO_CURSO_2 

IN_COMPLEMENTACAO_PEDAGOGICA 

IN_ESPECIALIZACAO 

IN_MESTRADO 

IN_DOUTORADO 

IN_ESPECÍFICO_CRECHE 

IN_ESPECÍFICO_PRE_ESCOLA 

IN_ESPECÍFICO_ANOS_INICIAIS 

IN_ESPECÍFICO_ANOS_FINAIS 

IN_ESPECÍFICO_ENS_MEDIO 

IN_ESPECÍFICO_EJA 

IN_ESPECÍFICO_ED_ESPECIAL 

IN_ESPECÍFICO_ED_INDIGENA 

IN_ESPECÍFICO_CAMPO 

IN_ESPECÍFICO_AMBIENTAL 

IN_ESPECÍFICO_DIR_HUMANOS 

IN_ESPECÍFICO_DIV_SEXUAL 

IN_ESPECÍFICO_DIR_ADOLESC 

IN_ESPECÍFICO_AFRO 

IN_ESPECÍFICO_GESTAO 

IN_ESPECÍFICO_OUTROS 

IN_ESPECÍFICO_NENHUM 

TP_TIPO_DOCENTE 

TP_TIPO_CONTRATACAO 

TP_ETAPA_ENSINO 

TP_LOCALIZACAO 

escolaridade, por tipo de 

graduação, por tipo de pós-

graduação, por IES frequentada, 

por tipo de curso superior, por 

data de conclusão de curso 

superior e por cursos de 

capacitação realizados.  

Tópico 

4.3 

BAS_MATRÍCULA 

IN_NECESSIDADE_ESPECIAL 

ID_ALUNO 
(nome da variável usada entre os anos 2018 e 2020) 
CO_PESSOA_FISICA 
(nome da variável usada entre os anos 2015 e 2017) 
FK_COD_ALUNO  
(nome da variável usada entre os anos 2007 e 2014) 
NU_IDADE  
(nome da variável usada entre os anos 2007 e 2020) 
TP_SEXO  
(nome da variável usada entre os anos 2007 e 2020) 
TP_ZONA RESIDENCIAL  
(nome da variável usada entre os anos 2015 e 2020) 

ID_ZONA_RESIDENCIAL 
(nome da variável usada entre os anos 2007 e 2014) 

TP_ETAPA_ENSINO  

(nome da variável usada entre os anos 2015 e 2020) 

FK_COD_ETAPA_ENSINO  
(nome da variável usada entre os anos 2007 e 2014) 

- Evolução das matrículas totais 

dos/das estudantes com 

deficiência e das matrículas 

apenas no ensino regular 

dos/das estudantes com 

deficiência de Ouro Preto – MG, 

entre os anos de 2007 e 2020.  

- Evolução das matrículas no 

ensino regular de Ouro Preto-

MG dos/das estudantes com 

deficiência por sexo, por local 

de residência e por etapa de 

ensino, entre os anos de 2007 e 

2020. 

- Distribuição dos/das 

estudantes com deficiência de 

Ouro Preto-MG por faixa etária 

e por série de estudo nos anos de 

2007, 2010, 2014 e 2020. 

- Percentual de anos de estudo 

frequentado pelos estudantes da 

educação especial que 



103 

 

 

frequentaram a rede escolar de 

Ouro Preto – MG, entre os anos 

de 2007 e 2017. 

- Entrada e Saída de estudantes 

com deficiência de Ouro Preto-

MG, por ano e por etapas de 

ensino, entre os anos de 2007 e 

2017.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Para a elaboração das análises apresentadas no tópico 5.2 do capítulo 5, realizei uma contagem 

manual, a partir da variável de identificação dos estudantes (FK_COD_ALUNO, para os bancos 

de dados de 2007 a 2014, CO_PESSOA_FISICA, para os bancos de dados de 2015 a 2017 e 

ID_ALUNO, para os bancos de dados de 2018 a 2020) e, contabilizando cada um dos estudantes 

da educação especial nos Censos da Educação Básica que estiveram matriculados no município 

de 2007 a 2020. A partir destas informações, criei um banco de dados, onde associei as variáveis 

de identificação (FK_COD_ALUNO, CO_PESSOA_FISICA e ID_ALUNO) e as etapas de 

ensino cursadas por estes estudantes em cada uma das bases de dados, registrando com isso as 

tendências da escolarização deles na rede escolar de Ouro Preto.  O banco de dados que elaborei 

a partir deste levantamento encontra-se no Apêndice B.  

 

3.1.2. Coleta e Análise dos dados qualitativos 

 

Amplamente utilizado por pesquisas na área das representações sociais, as 

entrevistas semiestruturadas são uma técnica que tem como resultado a produção de um 

discurso, que se encontra sujeito às regras de enunciação (ABRIC, 2001). Para Szimanski, 

Almeida e Prandini (2018), a entrevista – como uma modalidade em que o entrevistador e o 

entrevistado se encontram e interagem a fim de que o primeiro obtenha uma resposta ou 

informação do segundo – é em sua essência uma situação de interação humana que envolve 

intencionalidade, relações de poder, ocultamentos e distorções inevitáveis. Esta autora destaca, 

no entanto, que uma entrevista é um momento de sistematização de ideias e que permite a 

elaboração de um discurso particular, gerado da interação entre sujeitos a partir de um recorte 

fornecido pelo entrevistado. Em suas palavras: 

 

Esse processo interativo complexo tem um caráter reflexivo, num intercâmbio 

contínuo de entre os significados e o sistema de crenças e valores, perpassados pelas 
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emoções e sentimentos dos protagonistas (SZIMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI 

2018, pg. 14). 

 

A produção de informações a partir do uso de material espontâneo, à exemplo das 

entrevistas, possibilita a observação das pessoas em seus próprios territórios, bem como a 

interação com estas através de sua própria linguagem e em seus termos. Em seus estudos 

clássicos, Spink (1995) já afirmava o poder das inúmeras técnicas de entrevistas na investigação 

das representações sociais, visto que permitem aos participantes a verbalização de seus 

pensamentos e sentimentos em relação ao tema proposto. Dessa forma, compreendo que o uso 

de entrevistas foi e será essencial para compreender as representações sociais edificadas pelas 

docentes entrevistadas a respeito da escolarização das pessoas com deficiência e como tais 

representações influenciaram em suas formas de atuação. 

 

3.1.2.1 Sujeitos das entrevistas semiestruturadas 

 

Em decorrência do contexto de necessidade de isolamento social motivada pela 

atual pandemia de COVID-19, as coletas de dados foram feitas totalmente de forma remota, a 

partir dos dados de contato que obtidos via contato telefônico junto ao Núcleo de Inclusão e 

Diversidade da Superintendência Pedagógica da Secretaria de Educação do Município de Ouro 

Preto-MG. Os sujeitos da pesquisa qualitativa são os professores e professoras (ou gestores, 

caso estes atuem ou tenham atuado como docentes da educação básica) atuantes na rede básica 

de Ouro Preto-MG, sem distinção de sexo, cor, faixa-etária ou conteúdo ministrado. 

A participação nas pesquisas foi totalmente voluntária, e não gerou custos ou 

rendimentos aos participantes. Os/as participantes tiveram como critério de seleção serem 

professores/professoras ou gestores/gestoras da rede básica municipal de ensino (desde que 

também tenham em algum momento de sua carreira também atuado como docentes) atuantes 

na educação infantil, anos finais ou iniciais do ensino fundamental do município de Ouro Preto, 

Minas Gerais e com experiência no trabalho com estudantes com deficiência. Os/as 

participantes tiveram como critério de exclusão o não enquadramento nos requisitos acima 

indicados bem como a pedido, em qualquer momento da pesquisa. Esta pesquisa foi registrada 

na Plataforma Brasil sob CAAE 44376921.7.0000.5150 e aprovada pelo Comitê de Ética pelo 

parecer de número 4.845.893, conforme Anexo A. 
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3.1.2.2 Metodologia de coleta e análise das entrevistas semiestruturadas 

 

Para a obtenção dos dados qualitativos, realizei entrevistas semiestruturadas 

individuais, totalmente virtuais, com três professoras selecionadas com o auxílio do Núcleo de 

Inclusão e Diversidade da Superintendência Pedagógica da Secretaria de Educação do 

Município de Ouro Preto, que fez o convite para a participação na pesquisa diretamente aos 

gestores das escolas municipais. Os nomes e contatos das docentes que se voluntariaram a 

participar da pesquisa me foram repassados – com autorização prévia destes docentes – e os 

contatos iniciais foram feitos por telefone, para que eu pudesse explicar um pouco mais sobre 

a pesquisa e seus objetivos.  

Antes da realização de cada entrevista, as participantes receberam via e-mail o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e foram informados sobre a 

confidencialidade, anonimatos bem como a importância de sua participação na pesquisa. Após 

coletadas as assinaturas, foi possível dar prosseguimento à realização das entrevistas, que foram 

realizadas via ferramentas de videoconferência do Google Meet e agendadas de acordo com a 

disponibilidade ou preferência das entrevistadas. As entrevistas virtuais foram registradas por 

meio de recursos próprios da plataforma escolhida e tiveram a duração média de 36 minutos. O 

quadro 05 indica as questões que foram realizadas no decorrer das entrevistas semiestruturadas. 

Em decorrência das particularidades de cada participante, no decorrer das 

entrevistas algumas questões foram adaptadas a fim de que os objetivos da pesquisa pudessem 

ser alcançados. Após a realização das entrevistas, elas foram salvas em drive físico e transcritas 

com o auxílio de ferramentas de digitação por voz da plataforma Google Docs. Após a 

transcrição, os dados das entrevistas foram analisados à luz metodológica da análise de 

conteúdo, conforme proposto por Bardin (2016). A seguir, apresento os resultados alcançados 

por esta pesquisa. 
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Quadro 05 - Questões propostas nas entrevistas semiestruturadas. 

 QUESTÕES OBJETIVOS 

1 Você teve alguma experiência com 

pessoas com deficiência antes de se tornar 

professora? 

Compreender quais possíveis 

representações prévias os sujeitos 

possuíam ao iniciar suas atividades como 

docentes.  

2 Você poderia nos falar mais sobre sua 

experiência como docente? Consegue nos 

contar alguma coisa sobre sua experiência 

de trabalho com estudantes com 

deficiência?  

Compreender como se deu o encontro do 

docente com os estudantes com 

deficiência, quais experiências este 

docente acha relevante para demonstrar 

essa sua relação com a escolarização da 

pessoa com deficiência.  

3 Você se lembra quando teve o primeiro 

estudante com deficiência inserido em sua 

sala de aula do ensino regular? Pode nos 

contar mais sobre a experiência? Como 

você se sentiu? 

Compreender os sentimentos e sensações 

envolvidos no encontro entre o docente e 

o estudante com deficiência.  

4 Atualmente, como você se sente ao 

trabalhar com um estudante da educação 

especial? Houve mudanças? 

Compreender as mudanças de 

sentimentos e sensações que se 

estabeleceram após a sensibilização 

inicial do docente em relação à 

escolarização da pessoa com deficiência.  

5 Como você percebe as diferenças entre o 

trabalho de gestora e de professora no 

atendimento aos estudantes com 

deficiência? Poderia falar um pouco mais 

sobre isso? (PARA ENTREVISTAS 

COM GESTORAS) 

Compreender se o gestor consegue 

entender a diferença entre sua atuação e a 

atuação do docente, e como ele 

compreende seu papel junto à inclusão do 

estudante com deficiência no ensino 

regular. 

6 Para você, o que é a deficiência? O que 

você sente em relação à deficiência? O 

que você pensa em relação ao ensino de 

pessoas com deficiência? O que você 

sente quando você trabalha com uma 

criança com deficiência? 

Compreender a representação social do 

entrevistado sobre a deficiência e a 

escolarização do estudante com 

deficiência. Compreender as sensações e 

emoções envolvidas na atuação junto a 

estudantes com deficiência  

7 Para você, qual é o motivo que leva uma 

criança com deficiência ao ensino 

regular? 

Compreender a representação social da 

escolarização do estudante da educação 

especial.  
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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4. ANÁLISE QUANTITATIVA: O QUE OS NÚMEROS NOS DIZEM? 
 

Buscando atender aos objetivos desta pesquisa, e que se cristalizaram em meu 

objetivo específico de analisar a evolução das matrículas de pessoas com deficiência do 

município de Ouro Preto de 2007 a 2020, com base nos dados do Censo da Educação Básica 

realizado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

- entre os anos de 2007 a 2020, elencando as transformações e permanências destes estudantes 

na rede escolar, parto neste capítulo de uma breve análise do sistema escolar ouro-pretano, a 

fim de construir um panorama de como a escolarização do município – e neste contexto, como 

a escolarização das pessoas com deficiência – se organiza. 

Jannuzzi e Jannuzzi (1998) assinalam a importância da obtenção de dados 

quantitativos que permitam conhecer a realidade social das pessoas com deficiência a fim de 

que os direitos alcançados ao longo dos últimos anos possam ser refletidos em ações públicas. 

Em suas palavras, estes dados são imprescindíveis para: 

 

“[...]delinear um diagnóstico social das condições de vida a que estas pessoas 

deficientes estão sujeitas, bem como das características demográficas básicas deste 

segmento populacional, aspectos estes ainda muito pouco estudados em termos mais 

amplos no país” (JANNUZZI; JANNUZZI, 1998, p. 2890). 

 

Dados oficiais, tais como os dados do Censo da Educação Básica ou o dos censos 

demográficos, bem como outros métodos sistemáticos de coletas de dados, são um bom 

instrumento para obter estas informações. Meletti e Bueno (2010) afirmam datar da década de 

1970 o início das pesquisas estatísticas acerca das Educação Especial no Brasil. Mas foi a Lei 

Federal 7.853, de 1989 (bem como sua posterior regulamentação pelo Decreto Federal nº 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999), que representou o verdadeiro marco na coleta de dados sobre 

pessoas com deficiências, visto que determinou a definitiva inclusão nos censos demográficos 

de questões ligadas à pessoa com deficiência (BRASIL, 1989, 1999; MELETTI; BUENO, 

2010). Sobre as diferentes metodológicas de coleta de dados quantitativos sobre a deficiência, 

Lenzi (2012), ressalta que as diferentes abordagens, objetivos de aplicações dos dados, 

diferentes métodos de coletas, bem como a própria concepção de deficiência abordada por cada 

pesquisa representam um grande desafio para o estabelecimento de análises comparativas entre 

estes dados e na elaboração de estimativas mais fiéis à realidade. 

Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e realizado em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de 
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educação, o Censo da Educação Básica trata-se da mais importante pesquisa estatística 

educacional brasileira (INEP, 2020b). Para Leijoto (2015), o Censo Escolar é: 

 

o principal instrumento de coleta de informações da educação básica, que abrange as 

suas diferentes etapas e modalidades, características dos estabelecimentos, matrículas, 

funções docentes, movimento e rendimento escolar. É utilizado como uma espécie de 

bússola, para guiar as políticas em curso e torna-se referência para a construção de 

novas políticas (LEIJOTO, 2015, p. 14). 

 

Ao contrário dos censos demográficos, que trata a temática da deficiência em 

pesquisas amostrais, os Censos da Educação Básica utilizam dados de todos os estudantes, no 

nível nacional, para realizar seus levantamentos e as informações são coletadas diretamente 

pelos estabelecimentos de ensino através de um sistema informatizado de coleta de dados 

(INEP, 2020b). Por este motivo, ao mesmo tempo que esta pesquisa apresenta dados com maior 

rigor estatístico, também está mais sujeita a interferência humana e as múltiplas interpretações 

dadas aos questionários aplicados sem a presença de um recenseador. 

Em seu trabalho, Leijoto (2015) faz uma série de questionamentos e limitações 

deste processo de levantamento de coleta de informações do Censo Escolar, que vai desde a 

formulação dos questionários, até o processo de preenchimento e alerta para a importância da 

cautela na interpretação dos dados estatísticos. O excesso de trabalho das secretárias escolares 

– que em geral são as principais responsáveis pelo preenchimento das informações, ao contrário 

do recomendado pelo Ministério da Educação – bem como a falta de informações sobre as 

particularidades do preenchimento do censo educacional por parte do INEP são alguns dos 

problemas listados por Dias (2014). Do mesmo modo, Davies e Alcântara (2020) ao chamar a 

atenção para os possíveis problemas na apuração dos dados de matrícula do Censo da Educação 

Básica destacam que inúmeros interesses podem causar duplicidades de registros, assim como 

outras incoerências que podem limitar a fidedignidade deste levantamento, apesar nos esforços 

lançados pelo INEP para solucionar este problema. Nas palavras destes autores: 

 

[...] interesses diversificados, em inflar ou reduzir números, podem gerar informações 

inexatas. Dados enviados por cada escola podem ser inflados, quando há verbas no 

horizonte, ou, pelo contrário, quando há evasão ou repetência, cujas razões podem 

estar no âmbito da educação e/ou na estrutura desigual da sociedade, os dados podem 

ser minimizados para encobrir tal realidade (DAVIES; ALCANTARA, 2020, p. 6). 

 

De um outro modo, Lenzi (2012) destaca que justamente por seu foco ser 

exclusivamente educacional, estes dados não podem ser facilmente relacionados com variáveis 

obtidas em outros levantamentos, tais como de ocupação, renda, entre outros. Apesar destas 



109 

 

 

limitações, estes levantamentos de dados são essenciais para o estabelecimento de políticas 

públicas e de financiamento, e devem ser considerados nos planos de desenvolvimento 

municipais, no fomento de políticas de inclusão e acessibilidade educacional. 

Durante a análise destes dados, constatei algumas inconsistências, provavelmente 

ocasionadas por erros de ordem humana, e que por serem pontuais, foram considerados 

irrelevantes, em prol do resultado geral das análises. Pois apesar da limitação dos dados aqui 

presentes, concordo com Lebrão (2019), Lozano (2019), Souza (2012) e Gonçalves (2012), e 

considero sua análise pertinente para compreender a estrutura da rede escolar do município, e 

como esta estrutura implica na escolarização dos estudantes da educação especial. 

Nos tópicos 4.1 e 4.2 que virão a seguir, eu tenho como objetivo construir um 

panorama contemporâneo da estrutura educacional do município de Ouro Preto, e para tanto, 

utilizo dados obtidos junto ao Censo da Educação Básica do ano de 2020.  Já o tópico 4.3, no 

qual busco analisar a evolução das matrículas dos estudantes com deficiência no ensino regular 

da rede escolar de Ouro Preto ao longo dos anos, utilizei dados fornecidos pelos Censo da 

Educação Básica dos anos 2007 a 2020. 

 

4.1. Breve caracterização da rede escolar de Ouro Preto 

 

No ano de 2020 o Censo da Educação Básica levantou a existência de 94 

estabelecimentos de ensino em funcionamento no município de Ouro Preto, MG. Destes, 74 

encontravam-se em funcionamento. Nesta data existiam 65 estabelecimentos de ensino que se 

localizam dentro do perímetro urbano (seja do município sede ou distritos), enquanto 09 estão 

localizados especificamente na zona rural. A maior parte das escolas estabelecidas na zona rural 

são da rede municipal de ensino (Figura 06). 

 

Figura 06 - Distribuição dos estabelecimentos de ensino do município de Ouro Preto, MG de acordo com sua 

localização. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 



110 

 

 

Estas escolas encontram-se divididas em 1 estabelecimento federal, 11 

estabelecimentos estaduais, 45 estabelecimentos municipais e 17 estabelecimentos privados. 

Das 17 escolas privadas localizadas no município, 14 caracterizam-se como escolas particulares 

e 03 como escolas de cunho filantrópico (das quais 02 são conveniadas ao poder público 

estadual e 01 mantida por um grupo empresarial ou pessoa física).  Dentre as escolas 

municipais, o município apresenta também um estabelecimento de ensino que se caracteriza 

por estar localizado em uma área de comunidade remanescente de quilombos, a Escola 

Municipal de Lavras Novas, localizada no Distrito de Lavras Novas. Ao todo, estes 

estabelecimentos atenderam, no ano de 2020, a 16.663 estudantes e empregou 1.264 educadores 

e educadoras. O quadro 04 e a figura 07 ilustram a organização das matrículas e dos professores 

e professoras da rede escolar do município. 

 

Quadro 06 - Distribuição do número de estabelecimentos, matrículas e docentes do município de Ouro Preto, MG 

em 2020. 

Rede Número de Estabelecimentos 
Número de 

Matrículas 
Professores(as)5 

Federal 1 1712 140 

Estadual 11 5894 323 

Municipal 45 7164 637 

Privada 17 1893 233 

Total 74 16663 1333 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Em 2020, a rede escolar de Ouro Preto atendia a 16.663 estudantes, 8.460 do sexo 

masculino e 8.203 do sexto feminino. Destes, 15.194 eram residentes da zona urbana do 

município, contra 1.469 residentes da zona rural. Como pode ser observado através da análise 

do quadro 04, a rede municipal de educação básica apresentava a maior representatividade tanto 

no tange o número de matrículas, estabelecimentos e profissionais atuantes. De fato, em 2020 

ela detinha cerca de 43% das matrículas, mais de 60% dos estabelecimentos de ensino e 

empregava pouco mais de 50% das educadoras e educadores do município. 

Esta proporção é reflexo da estrutura de financiamento da educação no Brasil, que 

a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 

 
5
 Embora o número total de educadores e educadoras do município seja de 1.264 (INEP, 2020a), a existência de 

docentes que se dividem em múltiplos cargos, em diferentes redes escolares (Municipal, Estadual e Privada) faz 

com que o quadro apresenta um número ligeiramente superior de docentes, quando organizados entre estas 

diferentes redes, dada a duplicidade de registros.  
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(Lei 9.394/1996), passou a destinar parcelas fixas para o financiamento da educação no Brasil 

por parte da União, Estados e Municípios, assim como do ordenamento estratégico escolhido 

por estas políticas, que destinou a para estes últimos a responsabilidade (em associação com os 

Estados) de gerir ensino fundamental, cuja prerrogativa é a universalidade (BRASIL, 1988, 

1996; GOLDEMBERG, 1993; PINTO;ADRIÃO, 2006, CALLEGARI, 2020). 

 

Figura 07 - Distribuição das matrículas em 2020, por rede de ensino em Ouro Preto, MG. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Na figura 08 estão ilustradas as frequências etárias dos estudantes da rede básica 

escolar do município. Perceba que o maior número de matrículas está diretamente relacionado 

às faixas etárias cuja obrigatoriedade do ensino é previsto pela Legislação Federal (Lei 11.274 

de 6 de 02 de 2006) isto é, aqueles que se encontram na faixa etária entre dos 06 a 14 anos 

(BRASIL, 2006). 

 

Figura 08 - Matrículas dos estudantes de acordo com a faixa etária na rede escolar de Ouro Preto, MG em 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 
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A figura 09 demonstra como os estudantes se organizavam em 2020 nas diferentes 

redes de ensino a partir de suas faixas etárias. Como podemos perceber, a rede municipal 

demonstra novamente sua preponderância, ao concentrar a maior parte das matrículas de 

estudantes de estudantes com idade entre 0 e 05 anos. A rede privada de ensino apresenta baixa 

representatividade numérica em todas as faixas etárias, e como é possível observar também na 

figura 09, sendo mais atuante apenas nas faixas etárias tradicionalmente ocupadas pela 

educação infantil (0 a 05 anos) e no primeiro ciclo do ensino fundamental (06 a 10 anos). 

 

Figura 09 - Organização das matrículas de acordo com as redes de ensino e por faixa etária no município de Ouro 

Preto, MG em 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

A figura 10 ilustra de forma mais clara, como as matrículas se organizavam por 

rede de ensino, levando em consideração as diferentes etapas de ensino, no ano de 2020. Para 

fins de organização, optei por simplificar e reunir as diferentes etapas em blocos homogêneos, 

mas que permitem a melhor compreensão da relevância de cada rede de ensino em relação às 

diferentes modalidades/etapas existentes no município6. Perceba que a rede municipal apresenta 

grande relevância tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, que é quando ocorre 

a efetiva inserção dos estudantes na escolarização. Esta rede detém cerca de 84,5% das 

matrículas da educação infantil/creches no município, contra pouco mais de 15% da rede 

privada. 

A rede estadual também apresenta grande relevância no que tange à participação 

das matrículas no ensino fundamental, detendo 31,43%, 46,5%, respectivamente, nos 1º e 2º 

 
6
 No âmbito do Censo da Educação Básica são discriminadas cada uma das séries cursadas pelos estudantes 

matriculados em cada uma das etapas de ensino; mas, para fins de análise, nesta pesquisa, optei por reuni-los de 

acordo com a etapa cursada.  
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Ciclos desta modalidade de ensino. Mas a principal atuação da rede estadual é no ensino médio, 

no qual, em 2020, concentrava 94,9% dos estudantes desta etapa do município, estando o 

restante inseridos na rede particular de ensino. A rede estadual também detém 55,5% das 

matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do município, que também é presente nas 

redes municipal (que possui 27,8% das matrículas) e privada (com 16,6% dos estudantes). 

 

Figura 10 - Organização das matrículas de acordo com as redes de ensino por etapas de ensino no município de 

Ouro Preto, MG em 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

A rede federal se faz presente na educação básica do município através da atuação 

do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, uma instituição de ensino 

técnico/profissional (integrado e subsequente), superior e de pós-graduação (INSTITUTO 

FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2021). Em 2020, levando em consideração apenas sua 

participação na educação básica do município (Curso técnico integrado e subsequente), esta 

instituição abrigava 1.712 estudantes. O curso técnico integrado, que é oferecido em diferentes 

modalidades (administração, automação, mineração, metalurgia e edificações) ocorre de forma 

integrada ao ensino médio e é oferecido a estudantes que tenham concluído o segundo ciclo do 

ensino fundamental (INTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2021). Para esta 

modalidade a instituição apresentava, em 2020, 1.248 estudantes. 

 

4.1.1. Quem são os estudantes da educação especial de Ouro Preto? 

 

Em 2020, a rede escolar do município de Ouro Preto, MG, contava com 470 

matrículas de estudantes da educação especial: 299 estudantes eram do sexo masculino e 171 
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do sexo feminino. Em relação ao local de residência destes estudantes, 80 eram residentes na 

zona rural, enquanto outros 390 eram moradores de áreas urbanas. Destes, 7 estavam 

matriculados na rede federal, 107 na rede estadual, 135 na rede municipal e 221 na rede privada. 

A figura 11 ilustra melhor esta distribuição. 

 

 

Figura 11- Organização das matrículas dos estudantes da educação especial de acordo com as redes de ensino no 

município de Ouro Preto, MG em 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Ao analisar a figura 11, é possível perceber uma grande incidência de matrículas de 

estudantes da educação especial na rede privada. Isto deve-se à forte atuação da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE de Ouro Preto) no município, uma organização Social 

sem fins lucrativos, classificada no Censo da Educação Básica como um estabelecimento de 

ensino privado de categoria filantrópica conveniada ao poder público estadual. Esta instituição 

abrigava (em 2020) 196 estudantes distribuídos em turmas exclusivas de educação infantil, anos 

iniciais do ensino fundamental e EJA do ensino fundamental, fato que representava 89% das 

matrículas de estudantes com deficiência na rede privada de ensino (Figura 12) e 47% de todos 

os estudantes com deficiência do município. 

 

Figura 12 - Divisão de matrículas entre estabelecimentos de ensino da rede privada do município de Ouro Preto, 

MG em 2020.  

 

Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 
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Cerca de 34% dos estudantes da APAE-Ouro Preto têm acima de 30 anos – eles 

representam 98,5% dos estudantes com deficiência e necessidades educativas com esta faixa 

etária do município. Neste estabelecimento, no ano de 2020 estavam matriculados 82% dos 

estudantes com faixa etária entre 19 e 30 anos existentes no município. Aproximadamente 

73,5% dos estudantes da APAE – Ouro Preto, em 2020, estavam matriculados na Educação de 

Jovens e Adultos. A figura 13 exemplifica como estão distribuídos os estudantes com 

deficiência do município de cada faixa etária por rede de ensino. 

Em 2020, a rede municipal concentrava 29% dos estudantes com deficiência do 

município, em sua maioria, da faixa etária de 0 a 14 anos. A maior parte destes estudantes 

encontravam-se matriculados no ensino regular: de fato, 119, dos 135 estudantes com 

deficiência que se encontravam em 2020 na rede municipal frequentavam uma das séries da 

educação básica regular, 5 estavam matriculados na EJA e 11 estudantes não tiveram registro 

de seu nível de ensino. 

 

 

Figura 13 - Organização das matrículas dos estudantes da educação especial de acordo com as 

faixas etárias e redes de ensino no município de Ouro Preto, MG em 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

A rede estadual, por sua vez, em 2020, concentrava 23% dos estudantes da educação 

especial do município, com um total de 107 matrículas. Cerca de 87% dos estudantes com 

deficiência desta rede de ensino estão matriculados no ensino regular e pouco mais de 52% – 

um total de 56 estudantes – encontram-se no Ensino Fundamental (1º e 2º Ciclos) (Figura 14). 

Na Figura 14 podemos verificar que a maior parte dos estudantes com deficiência matriculados 

na Educação de Jovens e Adultos encontram-se na rede privada de educação, reflexo, como 

mencionado anteriormente, da forte atuação da APAE - Ouro Preto, no atendimento das pessoas 

com deficiência do município. 
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Do mesmo modo, verificamos que a presença de estudantes com deficiência em 

cursos técnicos, bem como na rede federal de ensino (que praticamente monopoliza esta etapa 

de ensino no município) é bem reduzida, fato que pode demonstrar as limitações que a 

escolarização das pessoas com deficiência enfrenta ao se considerar os níveis mais “complexos” 

de acesso e permanência dos estudantes com deficiência na educação. 

 

 

Figura 14 - Organização das matrículas dos/das estudantes da educação especial de acordo com as etapas por redes 

de ensino, no município de Ouro Preto, MG em 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Entre o ensino fundamental e o ensino médio observa-se um grande gargalo: uma 

redução de quase 60% na quantidade de estudantes matriculados na educação básica do 

município. Como veremos nos próximos tópicos, não houve um aumento recente tão 

significativo nas matrículas de estudantes nas etapas iniciais de ensino que justifiquem esta 

diferença. Para se ter uma ideia, no ano de 2018, segundo dados do censo da educação básica 

do referido ano, havia 171 estudantes com deficiência matriculados na rede municipal de 

ensino, um valor superior ao que foi registrado no ano de 2020. Esta diminuição da participação 

percentual dos estudantes com deficiência na educação é um reflexo de um longo processo do 

que Patto (2008) chamou de inclusão marginal, e que irá se refletir justamente na atuação da 

iniciativa privada – por meio de entidades filantrópicas, tais como a APAE – quando estes 

estudantes atingirem a idade adulta e, com alguma sorte, se inserirem na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Nos próximos tópicos, aprofundarei um pouco mais sobre o perfil dos/as 

professores/as que atuam na rede escolar do município de Ouro Preto e como os estudantes com 

deficiência da rede escolar de Ouro Preto foram registrados ao longo dos anos pelo censo da 



117 

 

 

educação básica. Estas informações me ajudarão a compreender como se deu o processo de 

escolarização destes sujeitos. 

 

4.2. Os/as docentes que atuam na rede escolar do município de Ouro Preto, MG 

 

De acordo com os dados do Censo da Educação Básica, no ano de 2020, o 

município de Ouro preto possuía 1.264 profissionais da educação7 em sala de aula, atuantes nas 

redes municipal, federal, estadual e privada. Como demonstro no quadro 06 e na figura 15, a 

rede que detém o maior número de profissionais atuantes em sala de aula é a rede municipal, 

que contava em 2020 com 637 profissionais atuantes em sala de aula nas escolas do município. 

Como já mencionado anteriormente, esta prevalência da rede municipal sobre as outras redes 

têm suas origens na forma de gestão mais descentralizada instaurada a partir da constituição de 

1988 e que propiciou o fortalecimento – apesar do acirramento de desigualdades regionais – da 

atuação dos municípios no que compete a administração de sua rede escolar (GOLDEMBERG, 

1993; PINTO; ADRIÃO, 2006, CALLEGARI, 2020). 

 

  

 
7
 De acordo com a metodologia do sistema EducaCenso, plataforma que alimenta a base de dados do Censo da 

Educação Básica, podem ser cadastrados e vinculados às turmas os profissionais escolares que exerçam as 

seguintes funções em sala de aula: docente, auxiliar/assistente educacional, profissional/monitor de atividade 

complementar, tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), profissional que realiza tradução e 

interpretação da língua portuguesa para Libras e/ou Libras para língua portuguesa, em sala de aula comum, em 

sala de recursos multifuncionais ou em sala onde esteja sendo realizado atendimento educacional especializado 

(AEE), Docente titular/Coordenador de tutoria em educação a distância (EAD), Docente tutor/Auxiliar em 

educação à distância (EAD), Guia-intérprete e Profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (INEP, 

2020a).  
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Figura 15 – Distribuição das/dos profissionais da educação entre as redes escolares do município de Ouro Preto, 

MG, no ano de 2020.  

 

Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Dentre estes profissionais registrados pelo Censo, cerca de 87% atuavam 

diretamente como docentes/regentes, em sala de aula (Figura 16) nos diferentes níveis 

educacionais (creche, educação infantil, ensinos fundamentais 1ºe 2º ciclos, ensino médio, 

ensino profissional e EJA), enquanto 2% destes profissionais atuavam como apoio escolar para 

estudantes com deficiência e cerca de 11% atuavam como auxiliares/assistentes educacionais.  

A rede escolar do município contava no ano de 2020 também com 02 (duas) profissionais 

Intérpretes de Libras, ambas lotadas na rede estadual de ensino. 

 

 

Figura 16 - Distribuição dos/das profissionais elencados pelo Censo da rede escolar de Ouro Preto de acordo com 

a sua função em sala de aula no ano de 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Embora eu compreenda a importância de todos/as os/as profissionais presentes no 

ambiente escolar no que tange à escolarização dos estudantes com deficiência da rede escolar 
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do município, o objeto de estudo desta pesquisa versa principalmente a partir do ponto de vista 

daqueles/as que atuam diretamente na regência de aula, de forma que, a partir de agora, os dados 

que apresentarei aqui abarcarão apenas as/os profissionais que atuam exclusivamente como 

docentes. Desta forma, em 2020, de acordo com dados do Censo da Educação Básica, Ouro 

Preto contava com 1.094 profissionais atuantes como docentes em sala de aula. Destes, 41% 

atuavam na rede municipal de ensino, 28% na rede estadual, 18% na rede privada e 13% na 

rede federal de ensino. A maioria destes/as profissionais estavam lotados na educação infantil 

e no ensino fundamental (1º e 2º ciclos) que ao todo concentravam 68% das/dos docentes no 

município. A figura 17 ilustra melhor a distribuição dos/das profissionais nas diferentes etapas 

de ensino. 

 

 

Figura 17 - Distribuição das/dos profissionais da educação em relação à etapa de ensino em que atua. 

 

Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Note que o menor contingente de docentes atuantes no município são aqueles 

empregados na Educação de Jovens e Adultos (EJA): esta etapa contava com apenas 40 

professores atuantes no ano de 2020, de acordo com o Censo da Educação Básica. Destes 40 

docentes, 17 estavam lotados na rede estadual, 10 na rede municipal e 13 na rede privada de 

ensino do município. Embora o número de matrículas na EJA seja relativamente pequeno no 

município (866 matrículas no ano de 2020, ou cerca de 5,2% do total), este baixo número 

evidencia o resultado do baixo incentivo que esta modalidade de ensino vem recebendo nos 

últimos anos. 

De fato, esta modalidade de ensino vem observando nos últimos anos uma queda 

no já baixo valor de investimentos a ela destinadas pelo orçamento federal (CRUZ; SALES; 

ALMEIDA, 2021). De acordo com os dados presentes no portal da transparência do governo 
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federal, enquanto no ano de 2017 o valor do orçamento previsto para esta etapa era de R$86,00 

milhões, o orçamento do ano de 2021 destinou apenas R$5,47 milhões. Com efeito, percebo 

que o direito à educação de jovens e adultos também vem sendo negado sistematicamente. E 

como já detalhei anteriormente, uma parcela significativa das/dos estudantes com deficiência 

acabam sendo inserida nesta modalidade de ensino. Desta forma, nos cabe questionar este 

processo de dupla exclusão à qual estes/estas estudantes estão sujeitos(as). 

Do total de docentes atuantes no município em 2020, 796 eram do sexo feminino e 

apenas 298 eram do sexo masculino. Este padrão acompanha uma característica da rede escolar 

do país: no Brasil, 79,4 % dos profissionais atuantes nas escolas no ano de 2020 eram mulheres, 

de acordo com o censo da educação básica de 2020. Esta tendência não é exatamente uma 

novidade: a feminização da educação básica acompanha um movimento que há muito vem 

perpassando a realidade brasileira e de inúmeros outros países ainda no século XIX (SANTOS 

2017; PRÁ; CEGATTI, 2016). 

Prá e Cegatti (2016) destacam que as mulheres em suas esferas privadas sempre 

estiveram sujeitas aos cuidados domésticos e das crianças, ao passo que os homens eram 

alçados às funções econômicas e políticas de domínio público. A partir do momento em que 

estas mulheres se inserem nos espaços sociais, na esfera pública, elas passam a refletir esse 

papel de cuidado que antes lhes era reservados em sua esfera particular – o de cuidar e educar 

as crianças, o que justifica a aceitação da profissão docente como uma vocação naturalizada – 

e que instigou o direcionamento da carreira pedagógica (especialmente no nível básico) a este 

processo de feminização (PRÁ; CEGATTI, 2016). 

De acordo com os dados do Censo da Educação Básica, em 2020, 59,8% das 

professoras e professores da rede municipal de Ouro Preto possuía entre 41 e 60 anos. Quando 

somamos a estes dados o contingente de docentes acima de 60 anos, a proporção é de 63,6% 

do total de docentes atuantes no município. Na figura 18 estão mais bem discriminadas as faixas 

etárias em que as professoras e professores da rede municipal de educação no ano de 2020. As 

faixas etárias de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos eram as mais representativas, com 25% e 36% 

do total das/dos docentes, respectivamente. 
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Figura 18 - Distribuição dos/das docentes atuantes na rede escolar do município de Ouro Preto a partir de sua faixa 

etária, no ano de 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Estes dados indicam que o município passa por um processo de envelhecimento de 

seus professores e professoras. Vieira e Mello-Carpes (2013) afirmam ser o envelhecimento um 

processo multidimensional, dado seu caráter ao mesmo tempo biológico e com consequências 

psicológicas. Desta forma, ao envelhecer, os sujeitos transformam suas relações com suas 

histórias individuais e em seu contexto social. Para estas autoras, o aumento da longevidade 

propicia o surgimento de novos significados aos espaços ocupados por estes sujeitos, novas 

adaptações e novos dilemas que também acompanham tais ressignificações (VIEIRA; MELLO-

CARPES; 2013). 

Desse modo, Alves, Lopes e Pereira (2020) apontam que o envelhecimento no 

quadro de docentes brasileiro vem sendo uma tendência que acompanha o envelhecimento geral 

da população e que acarreta uma série de desafios, tais como a forma como estes sujeitos 

exercem seu trabalho a despeito das mudanças (legais e paradigmáticas) que se verificam 

contemporaneamente, como a égide de novas tecnologias, novas formas de ensino 

aprendizagem, intensificação da carga de trabalho e o surgimento de novas exigências de 

avaliações externas e prestações de conta a respeito de suas atividades, que muitas vezes gera 

exaustão e o sentimento de desvalorização e inadequação destes profissionais. 

Por outro lado, Sarti (2009), ao trabalhar sobre as relações intergeracionais no 

interior dos espaços educativos destaca que o ambiente escolar geralmente costuma reunir 

distintos sujeitos, dotados de diferentes vivências socioculturais relacionadas a seus processos 

formativos no papel de educadores e educadoras. Para este autor, as práticas docentes dos 

educadores que compartilham determinado momento de formação – que fazem parte de uma 

mesma unidade de geração - se encontram permeadas em maior ou menor grau por marcas de 



122 

 

 

seus contextos históricos, sociais e culturais que interferiram em suas formas de pensar e 

considerar a docência e que impactam diretamente em suas práxis (SARTI, 2009). 

Dessa forma, os dados indicam que os sujeitos docentes do município de Ouro 

Preto, ao compartilharem predominantemente uma faixa etária, são em sua maioria membros 

de uma mesma geração, e podem compartilhar de práticas e vivências semelhantes que os 

aproximem enquanto grupo social.  No entanto, ainda são necessárias mais investigações para 

compreender quais impactos que esta homogeneidade confere à estrutura educacional do 

município. Mas a partir destes dados é possível inferir que estes docentes compartilham 

representações sociais que se edificaram em um mesmo momento histórico, fato que é 

especialmente importante ao analisarmos as construções sociais sobre a escolarização da pessoa 

com deficiência destes docentes. 

Como a figura 19 demonstra, a maior parte das docentes e dos docentes da rede 

escolar de Ouro Preto são originários da própria região onde atuam profissionalmente: 54% das 

docentes e dos docentes são oriundos do próprio município enquanto 16,7% dos docentes são 

originados de municípios cuja distância de Ouro Preto não ultrapassa 100km.  Isto significa que 

possivelmente eles se encontram mais intimamente ligados às problemáticas do município e 

suas características intrínsecas. Essa questão me leva a refletir sobre o papel que a compreensão 

que estas docentes e estes docentes possuem do espaço em que realizam suas práticas – o 

mesmo em que a maioria deles também construiu suas vivências histórico-culturais. 
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Figura 19 - Distribuição dos/das docentes atuantes do município de acordo com o município de nascimento no ano 

de 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

No mesmo sentido, o fato de que a maioria das professoras e professores atuantes 

na rede escolar do município sejam residentes de Ouro Preto também reforça esta ligação entre 

os docentes, seu local de atuação e suas práticas. A figura 20, exemplifica esta como dividiam-

se os/as docentes da rede escolar de Ouro Preto em 2020 de acordo com seu local de moradia. 

 

 

Figura 20 - Distribuição dos/das docentes de acordo com o município de residência, no ano de 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

De acordo com os dados do Censo da Educação Básica do ano de 2020, 51 docentes 

atuaram em estabelecimentos educacionais da rede municipal localizados na zona rural no ano 
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de 2020, enquanto apenas 24 profissionais foram declarados como residentes da zona rural no 

referido ano. A maioria dos profissionais – cerca de 95% – residiam em áreas urbanas (seja na 

sede ou em áreas urbanas dos distritos). Embora não tenhamos dados específicos sobre o distrito 

de residência das docentes e dos docentes atuantes no município – estes dados não constam 

como variável no Censo da Educação Básica do referido ano – seria interessante comparar o 

local de residência destes profissionais com seu local de trabalho. A Figura 21 exemplifica a 

distribuição das docentes e dos docentes de acordo com seus distritos de trabalho no ano de 

2020. 

 

 

Figura 21 - Distribuição das/dos docentes de Ouro Preto de acordo com o distrito em que atuavam no ano de 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Aproximadamente 63% dos/das docentes se encontram lotados no município sede. 

Dentre os docentes lotados nos distritos, 95,3% atuavam em escolas das redes municipal ou 

estadual e 4,7% atuavam na rede privada. Este percentual de docentes atuantes nos distritos 

leva a reflexões sobre como eles constroem suas práticas, suas necessidades cotidianas de 

deslocamentos, que às vezes envolvem diferentes estabelecimentos educacionais. 

Araújo e Oliveira (2012) destacam que a conjuntura sociopolítica alcançada a partir 

da segunda metade do século vinte permitiu uma transformação das estruturas democráticas e 

com isso, a transformação das demandas educativas – que passaram a levar em consideração a 

heterogeneidade das identidades e multiplicidades das diferentes localidades. Dessa forma, para 

estas autoras, ser professor é estar continuamente sujeito a uma “crise” em sua identidade 
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profissional, visto ser necessário uma contínua adaptação de suas práticas, suas vivências 

individuais para atender a diferentes espaços educativos: educação do campo, educação 

quilombola, educação inclusiva. 

Com a extensa carga de trabalho e a impossibilidade de uma dedicação exclusiva 

em tempo integral em cada escola, estes/estas docentes comumente se sujeitam a jornadas 

duplas e triplas onde precisam refletir práxis díspares – de escolas públicas ou particulares, 

centrais e de periferia, urbanas ou da zona rural (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2012). Por isso, a 

presença de professores e professoras originários e residentes do próprio município ou na área 

onde atuam faz com que tais problemáticas sejam minimizadas, apesar de não as eliminar 

completamente: eles ainda se encontram sujeitos a um espaço que se transforma muito 

rapidamente – mais rapidamente que sua capacidade formativa – ou reformativa por meio da 

capacitação. 

Embora os dados do Censo não especifiquem o distrito de residência destes 

profissionais, a análise dos dados me permite entrever que existem algumas problemáticas no 

que tange às questões da mobilidade e o tempo de deslocamento destes profissionais em relação 

aos seus locais de trabalho e moradia. Estas (e outras) reflexões exigem mais pesquisas de 

ordem qualitativa, para além desta verificação, mas impactam diretamente na qualidade do 

trabalho docente. 

Um dado relevante apresentado pelo Censo da Educação Básica é o registro da 

forma de contrato de trabalho das/dos docentes atuantes nas redes escolares públicas. Graças a 

este dado, podemos analisar um fator determinante nas condições de trabalho de um grande 

contingente de profissionais. Cerca de 63,6% das/dos docentes atuantes no ano de 2020 no 

município eram profissionais estáveis, concursados ou possuíam cargos efetivos, ao passo que 

pouco mais de 36,2% dos profissionais possuíam contratos temporários. 

Esta situação se assemelha à situação da classe profissional no Brasil: no ano de 

2020, 34% das docentes e dos docentes atuantes na educação básica pública nacional estava em 

situação de contratação temporária, CLT ou com vínculo terceirizado, contra 69,8% de 

profissionais concursados/efetivos ou estáveis (INEP, 2020a). A proporção de contratações 

temporárias é maior na rede estadual: 54,8% do total das/dos profissionais atuantes nesta rede 

estavam sob contratação temporária. A figura 22 exemplifica a estrutura de contratação das 

redes federal, estadual e municipal de Ouro Preto. 
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Figura 22 - Distribuição das docentes e dos docentes atuantes do município de Ouro Preto acordo com o seu tipo 

de contratação no ano de 2020. 

 
Fonte: Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

* Apesar do levantamento de dados ter me dado como resposta o registro de duas docentes contratadas por meio 

de Contrato CLT (contratos que seguem as determinações previstas pela Consolidação das Leis do Trabalho), optei 

por excluí-los da contagem final. 

 

Jacomini e Penna (2016) destacam que a partir da Constituição de 1988, a carreira 

docente da educação básica passou por inúmeras regulamentações. O Art. 206, Inciso V é 

particularmente enfático ao determinar que a imprescindibilidade da valorização profissional 

docente, bem como as garantias de planos de carreira e do acesso ao serviço em redes públicas 

de forma exclusiva por meio de concurso público de provas e títulos (BRASIL, 1988). Do 

mesmo modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394 de 1996), por 

meio de seu Art. 67 assegura o ingresso à carreira do magistério público via exclusiva de 

concurso público de provas e títulos, a fim de promover a valorização dos profissionais da 

educação (BRASIL, 1996). 

Outras legislações posteriores, em diferentes instâncias administrativas 

estabeleceram inúmeros planos e estatutos a fim de regulamentar e administrar o trabalho 

docente e cumprir os estabelecidos nas legislações federais, de forma que, ao longo da década 

de 1990 o professor passou a atuar como um profissional regulamentado pelo Estado, que 

passou a reger também o exercício de sua função, sua formação, carreiras, formas de ingresso. 

Ainda assim, apesar da previsão legal, é muito comum em estados e municípios, a exemplo de 

Ouro Preto, a prática de contratação por tempo determinado, isto é, profissionais temporários, 

que não possuem os mesmos direitos que os profissionais ingressantes por meio de concurso 

(JACONINI; PENNA, 2016). Esta instabilidade profissional, associada a outros fatores que 
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veremos posteriormente, impacta diretamente na qualidade de vida dos/das docentes e como 

consequência, na qualidade de seu trabalho. 

O quadro 07 demonstra a organização dos professores e professoras da rede escolar 

de Ouro Preto a partir de sua formação inicial. A maior parte destas/destes profissionais 

possuíam formação superior (93,4% do total), e apenas 72 professore(a)s (6,6%) detinham 

apenas formação no Ensino Médio ou no Ensino Fundamental. Dentre as/os profissionais que 

não apresentavam curso superior de acordo com o Censo de 2020, 23 eram estáveis, 19 

trabalhavam por meio de contratos temporários e 30 trabalhavam na rede privada. 

 

Quadro 07 - Organização das/dos docentes de Ouro Preto atuantes no ano de 2020, de acordo com o grau de 

escolaridade. 

Escolaridade Total 
Rede 

Municipal 

Rede 

Estadual 

Rede 

Federal 

Rede 

Privada 

Ensino 

Fundamental 
3 1 0 0 2 

Ensino Médio 69 35 6 0 28 

Ensino Superior 1022 416 304 140 162 

Total 1094 452 310 140 192 

Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Das/dos 1.022 docentes da rede escolar de Ouro Preto, no ano de 2020, que 

possuíam o ensino superior concluído, cerca de 85,5% detinham licenciatura (e/ou bacharelado 

com complementação pedagógica)8 e cerca de 14,5% possuíam apenas do bacharelado como 

formação inicial. Das/dos docentes que detém apenas o bacharelado, 56% estão na rede federal 

e 23% estão na rede particular do município. Pouco mais de 3% dos profissionais atuantes em 

sala de aula da rede escolar do município no ano de 2020.  Este índice de formação no nível 

superior dos docentes da rede escolar de Ouro Preto é muito relevante, sobretudo quando em 

comparação aos tais valores obtidos a partir das estatísticas nacionais. O quadro 08 traz os 

valores percentuais e absolutos de graduandos, licenciados e docentes detentores de pós-

graduação na rede municipal de Ouro Preto e no Brasil. 

  

 
8
 Em 2020, de acordo com dados do Censo da Educação Básica, 175 docentes da rede escolar de Ouro Preto 

possuíam apenas o bacharelado como graduação principal. Vinte sete (27) delas/deles detinham também 

complementação pedagógica. Em suas sinopses estatísticas, o Censo da Educação Básica considera os números 

destes cursos com complementação pedagógica também como parte integrante dos cursos de licenciaturas, de 

forma que, para fins de análise comparativa, nesta pesquisa, também considerei estes dados em conjunto.  
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Quadro 08 - Quadro comparativo entre as/os profissionais da rede escolar de Ouro Preto, atuantes em 2020, e as 

estatísticas nacionais quanto a formação docente. 

  
Ouro Preto (rede 

escolar total) 
Brasil 

  % Nº absolutos % 
Nº 

absolutos 

Total de docentes 100 1.094 100 2.189.005 

Graduação (qualquer tipo) 93,4 1.022 89,6 1.895.486 

Licenciatura/Bacharelado com 

Complementação Pedagógica 
79,9 874 81,1 1.776.192 

Especialização 32,2 352 40,4 883.422 

Mestrado 12 141 3,5 76.828 

Doutorado 3,5 38 0,8 16.551 

Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Como já mencionei anteriormente, a valorização docente é uma previsão 

constitucional, também estando prevista na LDB (Lei n. 9.294/96) e em inúmeras outras 

legislações. Seguindo esta linha, estes ordenamentos normativos também conferem destaque à 

importância da formação básica dos profissionais da educação; no caso da LDB, em seu Art. nº 

62, ocorre a determinação da necessidade de formação em nível superior para o exercício do 

magistério da educação básica (BRASIL, 1996). 

Em 2002, com a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002), foram 

estabelecidos alguns parâmetros aos cursos de licenciatura que deveriam ser observados no 

quadro da organização institucional e curricular dos estabelecimentos de ensino superior para 

fins de formação docente (BRASIL 2002a). Do mesmo modo, a partir da criação da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, (instituída pelo 

decreto nº 6.755/2009, atualmente revogado e substituído pelo decreto nº 8.752/2016), 

desdobraram-se inúmeras políticas e normativas em diferentes níveis administrativos, criadas a 

fim de ampliar e valorizar a formação básica dos profissionais da educação (BRASIL, 2009, 

2016). Todas as políticas e instrumentos normativos reverberaram em transformações nos 

índices de formação dos docentes em todo o país. 

O quadro 08 demonstra que os docentes da rede escolar de Ouro Preto atuantes no 

ano de 2020 possuíam índices de formação superior acima da média nacional. Isto se deve a 

uma somatória de fatores. Um deles é a presença de uma rede escolar federal bem desenvolvida, 

na figura do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, cujos docentes apresentam 

planos de carreira com melhores oportunidades de remuneração – quando comparadas a outras 

carreiras do magistério – e possibilidade de progressão, e que cujo requisito básico para ingresso 
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em sua carreira é o diploma mínimo de graduação (BRITO; CALDAS, 2016). De fato, 32% 

das/dos docentes da rede escolar federal no município possuem especialização, 67% possuem 

mestrado e 25% possuem doutorado. 

Na rede escolar estadual, a formação inicial das/dos docentes em nível superior é 

de 98% das/dos profissionais atuantes no município no ano de 2020, uma proporção que 

inclusive está acima da média nacional. Apesar desta grande proporção, o plano de carreiras de 

Minas Gerais (aprovado em 2004 sob a Lei estadual nº 15.293, que institui o plano de carreiras 

dos profissionais da educação) ainda permitia o ingresso na carreira de magistério para 

profissionais detentores de nível médio ou graduações de curta duração, situação que foi 

revogada apenas no ano de 2015, por meio da aprovação da Lei nº 21.710 (MINAS GERAIS, 

2015). Segundo Cirilo (2012), foi no ano de 2011 que a formação mínima para os candidatos à 

uma vaga na carreira de professor da educação básica do estado passou a ser a licenciatura 

plena. Em relação formação em pós-graduação, a proporção de docentes no município ainda é 

pequena: para o ano de 2020, esse índice era de 28,3% dos professores com especialização, 

5,8% com mestrado e de zero para o doutorado. 

Em âmbito municipal, 92% das/dos docentes detém curso superior e 37% possuem 

algum tipo de especialização. Estes valores podem ser explicados pelas políticas de valorização 

aos servidores da educação que o município vêm implantando no sentido de propiciar a 

formação básica de seus profissionais da educação: a valorização do profissional da educação 

está prevista no Art.2º, Inciso IX do Plano Municipal de Educação (Lei n° 21/2015), seguindo 

as normativas do Plano Nacional de Educação (Decênio 2014/2024) bem como a instituição, 

no ano de 2010, de uma progressão de provimentos e de carreira dos servidores públicos da 

educação, a partir da criação do  Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Secretaria 

Municipal de Educação de Ouro Preto (Lei Complementar nº 81/2010) (OURO PRETO, 2010c, 

2015). Ainda assim, a rede municipal apresenta valores inferiores equivalentes à média nacional 

para títulos de mestrado (3,5 % do total) e inferiores em relação à média nacional para títulos 

de doutorado (com 0,4% do total), de acordo com os dados do Censo da Educação Básica de 

2020. 

Barreto (2015), destaca que, para além das iniciativas de fomento visando o 

aumento da formação docente no ensino superior, existem problemas diretamente ligados à 

rápida expansão dos cursos de licenciatura no país, bem como a não permanência de políticas 

públicas de fomento a capacitação dos profissionais da educação ao longo dos diferentes 

momentos político-sociais e que afetam diretamente a qualidade do ensino. Para Gatti (2017), 
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a má qualidade na oferta dos cursos de graduação para a formação docente pode ser evidenciada 

por meio das reduções de carga horária necessária ao processo formativo, má estruturação 

curricular, pouco voltado à formação pedagógica, má qualidade na formação dos professores 

da própria instituição de ensino superior, a expansão indiscriminada de cursos na modalidade à 

distância, associada a poucos mecanismos de verificação de suas qualidades, entre outros. 

Estas questões tomam uma proporção ainda maior quando analisamos a formação 

dos docentes para o trabalho junto à educação inclusiva e ao atendimento dos estudantes da 

educação especial. Greguol, Gobbi e Carraro (2013) destacam que, para além da importância 

de se valorizar a capacitação dos profissionais já atuantes, os processos formativos para o 

trabalho com a educação especial dos/das futuros/futuras docentes devem ser objeto de 

preocupação. Para estes autores, os cursos de licenciaturas e pedagogia apresentam um grande 

déficit no que diz respeito a suas diretrizes para o oferecimento de um conteúdo mínimo para a 

formação de habilidades para o trabalho inclusivo dos/das docentes, que mesmo a proposição 

de novas normativas ainda não conseguiu suprir (GREGUOL; GOBBI; CARRARO, 2013). 

Desta forma, para Gatti (2014), existe no país uma ausência de políticas de 

estruturação das instituições de ensino superior que abrigam cursos de licenciatura, no sentido 

de conferir a tais cursos sua identidade de formação profissional docente. Para esta autora, a 

representação social dos cursos de formação docente como sendo mais fáceis e de menor 

duração também indica uma desvalorização do profissional que os frequenta (GATTI, 2014). 

Neste sentido, uma investigação sobre a qualidade da formação superior dos docentes atuantes 

na rede municipal de Ouro Preto para além desta pesquisa é necessária, a fim de compreender 

algumas das dificuldades enfrentadas por estes docentes em seu cotidiano. 

Embora  para 27,8% das docentes e dos docentes atuantes em Ouro Preto não conste 

seu local de formação superior, os dados do Censo da Educação Básica de 2020 permitem 

entrever a importância que a Universidade Federal de Ouro Preto apresenta na formação dos 

profissionais atuantes no município: cerca de 40,8 % das professoras e dos professores da rede 

escolar tiveram sua formação superior inicial nesta instituição, enquanto pouco mais de 31% 

dos/das docentes tiveram suas formações iniciais em outras  87 instituições público ou privadas. 

De acordo com os dados do censo da educação básica do ano de 2020, cerca de 79% das/dos 

docentes tiveram suas formações em instituições públicas enquanto 20,9% dos/das profissionais 

tiveram suas formações superiores em instituições de ensino privadas. 
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Em relação à área em que tais docentes se concentraram sua formação, a figura 23 

ilustra a organização das docentes e dos docentes atuantes no ano de 2020 a partir de suas 

formações no nível superior. 

 

Figura 23 - Organização das/dos docentes de Ouro Preto atuantes no ano de 2020, de acordo com suas formações 

iniciais. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

A maior parte das/dos docentes da rede escolar do município atuantes no ano de 

2020 se formaram em cursos ligados à atuação no 2º Ciclo do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, isto é, cursos de licenciatura (plena ou de curta duração), bacharelado em conteúdos 

equivalentes a licenciaturas de formação de professores. Estes representavam 52% do total de 

docentes com formação superior – um total de 534 profissionais. Os/as docentes com formação 

em cursos ligados à educação infantil e ao 1º Ciclo do Ensino Fundamental representavam 36% 

do total, enquanto as/os docentes com formação ligados ao ensino profissionalizante, técnico 

ou tecnológico correspondiam a 12% do total. Um importante destaque de deve ser feito é em 

relação a irrisória quantidade de docentes com formação inicial ligada à Educação Especial. De 

fato, existem apenas 03 docentes em toda rede escolar do município com esta formação, que 

representava em 2020 0,3% das/dos profissionais com formação superior do município, todas 

lotadas na rede municipal de ensino. O quadro 08 discrimina melhor cada um dos cursos de 

formação em nível superior cursados pelos docentes da rede escolar do município no ano de 

2020. 
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Quadro 09 - Organização das/dos docentes de Ouro Preto atuantes no ano de 2020, de acordo com suas formações 

iniciais. 

FORMAÇÕES INICIAIS 

Cursos Ligados à Educação Infantil e ao 1º Ciclo do Ensino Fundamental (bacharelados e 

licenciaturas) 

Educação infantil formação de professor - Licenciatura 3 

Programas interdisciplinares abrangendo educação - Licenciatura 1 

Programas interdisciplinares abrangendo educação - Bacharelado 1 

Formação pedagógica de professor para a educação básica - Licenciatura 6 

Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor 

- Licenciatura 
8 

Educação do campo formação de professor - Licenciatura 13 

Pedagogia - Bacharelado 15 

Pedagogia - Licenciatura 317 

Cursos Ligados ao 2º Ciclo do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio (bacharelados e licenciaturas) 

Ciência da educação - Bacharelado 2 

Música - Bacharelado 1 

História - Bacharelado 1 

Letras línguas estrangeiras clássicas, formação de professor - Licenciatura 2 

Letras linguística formação de professor - Licenciatura 2 

Letras português outras línguas estrangeiras modernas, formação de professor - 

Licenciatura 
2 

Letras português - Bacharelado 2 

Ciências sociais - Bacharelado 2 

Geografia - Bacharelado 2 

Educação física - Bacharelado 3 

Artes formação de professor - Licenciatura 4 

Filosofia - Bacharelado 4 

Química - Bacharelado 4 

Matemática - Bacharelado 4 

Teatro formação de professor - Licenciatura 5 

Artes - Bacharelado 5 

Física - Bacharelado 5 

Biologia - Bacharelado 6 

Artes visuais formação de professor - Licenciatura 7 

Ciências sociais formação de professor - Licenciatura 8 

Física formação de professor - Licenciatura 9 

Música formação de professor - Licenciatura 9 

Filosofia formação de professor - Licenciatura 11 

Química formação de professor - Licenciatura 11 

Letras inglês formação de professor - Licenciatura 17 

Letras português inglês formação de professor - Licenciatura 17 

Ciências naturais formação de professor - Licenciatura 18 

Biologia formação de professor - Licenciatura 38 

Geografia formação de professor - Licenciatura 55 

História formação de professor - Licenciatura 55 

Matemática formação de professor - Licenciatura 56 

Educação física formação de professor - Licenciatura 64 

Letras português formação de professor - Licenciatura 103 
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Cursos Ligados à Educação Especial 

Educação especial formação de professor - Licenciatura 2 

Letras língua brasileira de sinais formação de professor - Licenciatura 1 

Cursos Ligados ao ensino profissionalizante, técnico e tecnológico 

Gestão de pessoas - Tecnológico 1 

Desenho industrial - Bacharelado 1 

Gestão financeira - Tecnológico 1 

Engenharia de computação (DCN Engenharia) - Bacharelado 1 

Sistemas de informação - Bacharelado 1 

Engenharia química - Bacharelado 1 

Engenharia ambiental e sanitária - Bacharelado 1 

Engenharia de telecomunicações - Bacharelado 1 

Engenharia mecânica - Bacharelado 1 

Engenharia geológica - Bacharelado 1 

Agrimensura - Tecnológico 1 

Arquitetura e urbanismo - Bacharelado 1 

Agronomia - Bacharelado 1 

Zootecnia - Bacharelado 1 

Medicina - Bacharelado 1 

Biomedicina - Bacharelado 1 

Serviço social - Bacharelado 1 

Programas interdisciplinares abrangendo saúde e bem-estar - Bacharelado 1 

Hotelaria - Tecnológico 1 

Turismo - Bacharelado 1 

Gestão da qualidade - Tecnológico 2 

Engenharia metalúrgica - Bacharelado 2 

Engenharia de produção - Bacharelado 2 

Ensino profissionalizante em área específica formação de professor - Licenciatura 3 

Psicologia - Bacharelado 3 

Direito - Bacharelado 3 

Engenharia de controle e automação - Bacharelado 3 

Farmácia - Bacharelado 4 

Engenharia elétrica - Bacharelado 5 

Engenharia de minas - Bacharelado 5 

Nutrição - Bacharelado 5 

Enfermagem - Bacharelado 6 

Administração - Bacharelado 7 

Mineração - Tecnológico 11 

Engenharia civil - Bacharelado 18 

Engenharia - Bacharelado 22 

Total 1022 

Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Um dado importante para se compreender como a formação no ensino superior dos 

docentes impacta em suas práticas em relação à escolarização dos estudantes com deficiência é 

a relação que existe entre as políticas de formação de docentes para o trabalho com a educação 
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especial e o momento histórico em que tais professores obtiveram suas formações iniciais no 

ensino superior. Uma das primeiras iniciativas de inserir conteúdos sobre educação inclusiva 

na formação dos professores no país data de 1994, com o lançamento da Portaria 1.793 do 

Ministério da Educação, que trazia em seu texto a recomendação para a inserção em currículos 

de cursos de licenciatura e Pedagogia uma disciplina que versava sobre os aspectos ético 

político educacionais aos estudantes da educação especial (BRASIL, 1994b; GREGUOL; 

GOBBI; CARRARO, 2013). Para Greguol, Gobbi e Carraro (2013), esta simples recomendação 

não serviu para estimular efetivas mudanças nas bases curriculares dos cursos de graduação no 

país. 

Nas Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica do 

ano de 2002, por sua vez (Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002), apesar de destacar 

a importância da formação dos docentes para a diversidade e a importância para a inclusão de 

estudantes da educação especial, ela não dá orientações sobre a obrigatoriedade para a inclusão 

dos conteúdos (BRASIL, 2002a; GREGUOL; GOBBI; CARRARO, 2013).  No mesmo sentido, 

ainda em 2002, a promulgação da Lei Federal 10.436, que instituiu a obrigatoriedade da 

inclusão de uma disciplina que abordasse o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

possibilitou um grande avanço na proposição de conteúdos de formação de professores para 

inclusão, mas demora para sua regulamentação – que só ocorreu por meio do Decreto de nº 

5.626 de 2005 – e a demora de muitas instituições de ensino superior se adequarem às novas 

normativas atrasaram as transformações curriculares esperadas para a formação de professores 

com mais habilidades pedagógicas para o trabalho inclusivo (BRASIL, 2002b, 2005). De fato, 

nos termos da própria normativa, em seu artigo nono: 

 

Art. 9º A partir da publicação deste Decreto, as instituições de ensino médio que 

oferecem cursos de formação para o magistério na modalidade normal e as instituições 

de educação superior que oferecem cursos de Fonoaudiologia ou de formação de 

professores devem incluir Libras como disciplina curricular, nos seguintes prazos e 

percentuais mínimos: 

I - Até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição; 

II - Até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição; 

III - Até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e 

IV - Dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição. 

(BRASIL, 2005, ART. 9º). 

 

A partir do ano de 2015, com promulgação da Resolução CNE n° 2, de 1º de julho 

de 2015, que dispunha sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior e para a formação continuada, passou a existir uma previsibilidade efetiva na 

organização curricular dos cursos de formação inicial do magistério da educação básica em 



135 

 

 

nível superior para o ensino de habilidades associadas à inclusão. De acordo com esta 

normativa, esses cursos precisariam prever em suas matrizes curriculares, entre outros temas 

ligados à diversidade e aos direitos humanos, a educação especial e o ensino da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), sendo oferecido um prazo de 02 (dois) anos para que as 

instituições de ensino se adequassem (BRASIL, 2015a). 

Outras normativas se seguiram a CNE n º2/2015, tais como a Resolução CNE/CP 

Nº 2, de 20 de dezembro de 2019 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para 

a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Essa normativa, 

apesar dos retrocessos em inúmeros outros campos, sobretudo no que tange à previsibilidade 

de conteúdos voltados aos direitos humanos e diversidades, mantém em sua normatização a 

previsão de conteúdos ligados a pessoas com deficiência e ao ensino de Libras (BRASIL, 2019). 

Dessa forma, apenas em um momento muito recente da história brasileira é que se 

alcançou nos cursos de formação de docentes alguma estabilidade no que tange a 

obrigatoriedade de conteúdos voltados à educação especial e inclusiva. Com efeito, professores 

que concluíram suas formações a mais tempo provavelmente tiveram menos possibilidades de 

obter conhecimentos e habilidades necessárias ao trabalho inclusivo, fato que afeta diretamente 

suas possibilidades de atuação junto aos estudantes da educação especial. A figura 24 demonstra 

a linha de tempo dos anos de conclusão de curso superior das docentes e dos docentes atuantes 

no município de Ouro Preto em 2020. 

 

Figura 24 - Linha de tempo dos anos de conclusão de curso superior das/dos docentes de Ouro Preto atuantes em 

2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 
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De acordo com os dados do Censo, quase 36% das/dos docentes atuantes em Ouro 

Preto no ano de 2020 concluíram suas formações em nível superior entre os anos de 2004 e 

2008, quando se observa um verdadeiro pico no número de formações; cerca de 36,4% dos 

mesmos obtiveram suas formações em nível superior após 2008 e cerca de 27,8% das docentes 

e dos docentes se formaram antes de 2004. A partir das datas de promulgação das normativas 

que citei anteriormente (e os prazos de adequação que foram concedidos às instituições de 

ensino superior), infere-se que a maior das docentes e dos docentes atuantes na rede municipal 

de Ouro Preto não obtiveram em sua formação inicial muitos subsídios para o ensino-

aprendizagem dos estudantes da educação especial. 

Do mesmo modo, ao se observar os cursos de capacitação (com carga horária 

superior 80 horas) dos professores atuantes na rede municipal no ano de 2020 (Figura 25), 

percebe-se o baixo engajamento dos docentes do município em relação à formação continuada, 

seja por indisponibilidade de programas neste sentido, seja por desinteresse dos próprios 

profissionais: de fato, 74,2% dos docentes atuantes não possuíam qualquer de capacitação.  

Dentre os cursos de capacitação mais apresentados pelos docentes da rede municipal de Ouro 

Preto atuantes em 2020 estão aqueles ligados à formação para a atuação nos ensinos infantil 

(pré-escola e creche) e fundamental (Anos Iniciais e Finais). Dentre as/os docentes atuantes 

neste ano, 25 apresentavam cursos de capacitação na área da Educação Especial, número que 

consistia em 2,3% do total de docentes da rede escolar do município de 2020. 

 

Figura 25 - Cursos de Capacitação – Acima de 80 horas – cursados por docentes atuantes em Ouro Preto no ano 

de 2020. 

 
Fonte: INEP, 2020a. Organização da Autora. 

 

Para Jacomini e Penna (2016), todo o sistema educacional brasileiro encontra-se 

atrelado a projetos políticos que se estabeleceram em diferentes contextos históricos, sociais e 
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econômicos e que se sucederam ao longo dos últimos anos, e como consequência disto, o valor 

social que se atribui aos professores e professoras encontra-se diretamente relacionado à forma 

como são tratados pelo Estado. Desta forma, para estes autores, as diferentes reformas 

educacionais que se sucederam ao longo de diferentes sistemas políticos nas décadas de 1990, 

2000 e 2010 favoreceram a precarização das condições de trabalho dos docentes que se 

verificam hodiernamente. Assim, se por um lado as reformas educacionais promovidas a partir 

dos últimos anos da década de 1990 colocaram o professor como elemento chave das 

transformações educativas, lhe conferindo grandes responsabilidades, e por outro, lhe 

propiciaram grandes desvalorizações (JACOMINI; PENNA, 2016). 

Greguol, Gobbi e Carraro (2013) destacam que o sucesso das políticas de inclusão 

de estudantes com necessidades especiais no ensino regular está intimamente relacionado à 

formação adequada dos profissionais da educação para a atuação com a diversidade. Dessa 

forma, para estes autores, a falta de recursos dos docentes para lidar com os estudantes com 

deficiências e necessidades educativas especiais em suas classes regulares é um fator de 

impasse ao avanço nos direitos deste grupo, a despeito das políticas públicas concernentes à 

inclusão que vem sendo criadas no país a partir da década de 1990 (GREGUOL; GOBBI; 

CARRARO, 2013). Neste sentido, concordo com Gatti (2014), que afirma ser mais importante 

do que simplesmente fornecer o diploma de ensino superior aos docentes da educação básica 

nacional é a preocupação com as melhorias nas condições de ensino/aprendizagem, isto é, que 

este diploma corresponda a uma gama de conhecimentos pedagógicos e disciplinares que 

possibilitem uma efetiva ampliação da qualidade formativa destes docentes. 

Todas as informações aqui apresentadas mostram um retrato da realidade atual 

das/dos docentes de Ouro Preto, e que nos deixam entrever, após sua análise, que inúmeros 

entraves podem afetar a atuação destes profissionais. O envelhecimento progressivo dos 

profissionais atuantes, o número significativo de professores e professoras contratados de forma 

temporária, a necessidade de deslocamento de seus locais de moradia para atendimento a 

escolas muito distantes, bem como as dificuldades decorrentes da qualidade e/ou defasagem de 

suas formações são alguns dos entraves que podem ser percebidos a partir da leitura das 

informações fornecidas pelo Censo da Educação Básica. Tais entraves geram consequências 

tanto no processo de escolarização dos estudantes com deficiência como para a qualidade de 

ensino, e devem ser olhados com mais atenção em investigações futuras. E é justamente a 

respeito da evolução da escolarização dos estudantes com deficiência e necessidades educativas 

entre os anos de 2007 e 2020 que irei aprofundar um pouco mais no próximo tópico. 
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4.3. O que a série histórica do Censo da Educação Básica nos diz sobre a evolução da 

escolarização dos estudantes com deficiência da rede escolar de Ouro Preto, MG? 

 

Na tentativa de mapear as permanências e as inconstâncias dos estudantes da 

educação especial na rede escolar de Ouro Preto, realizei uma breve análise da evolução de sua 

escolarização nas redes de ensino do município. Embora os dados disponibilizados pelo INEP 

sobre a educação básica brasileira remontem ao ano de 1995, em decorrência de diferenças 

metodológicas nos procedimentos de coleta de dados anteriores ao ano de 2007 limitei a 

abrangência de minhas análises como tendo seu início no ano de 2007. No ano em questão, o 

objeto de análise do Censo Escolar deixou de ser a escola e passou a se concentrar no estudante, 

o que facilitou a compreensão de especificidades que anteriormente não seriam possíveis. Desta 

forma, este tópico concentrará suas análises a partir dos dados coletados nas bases de dados dos 

anos de 2007 a 2020. 

De acordo com os dados do Censo da Educação Básica no ano de 2020, 470 

matrículas referentes a estudantes da educação especial em toda a rede escolar do município de 

Ouro Preto. No entanto, após a análise usando como pressuposto a variável ID_ALUNO, foram 

constatadas 19 duplicidades, de forma que, no referido ano verifiquei 451 registros de 

estudantes da educação especial distintos na rede escolar de Ouro Preto – MG. Encontrei tais 

duplicidades ao longo de toda a série histórica 2007 - 2020. 

Isto já havia sido constatado no estudo realizado por Rebelo e Kassar (2018) e pode 

ser explicado pelo fato de que, a partir da implantação do Fundeb em 2007 houve a 

previsibilidade de dupla matrícula para estudantes da educação especial a fim de incentivar as 

políticas públicas de inclusão destes estudantes junto às redes escolares, de forma que, segundo 

as palavras das próprias autoras “[...]o número de matrículas não designa, necessariamente, o 

número de alunos” (REBELO; KASSAR, 2018, p. 288). Davies e Alcântara (2020), por sua 

vez destacam, a diferença entre matrícula e aluno, uma vez que este último “se refere a uma 

pessoa física e matrícula ao vínculo que o aluno estabelece com uma dada instituição, podendo, 

portanto, o mesmo aluno ter mais de uma matrícula[...]” (DAVIES; ALCÂNTARA, 2020, p. 

6). 

No caso do município de Ouro Preto-MG, em alguns anos observei estudantes com 

até 04 registros de matrículas distintos, que poderiam se enquadrar tanto na ocorrência destas 

duplicidades já previstas como em decorrência de erros de dupla contagem. Por este motivo, 

neste tópico irei analisar apenas os dados dos estudantes como pessoa física, de forma que as 
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matrículas em duplicidade e/ou que não correspondiam a uma das etapas de ensino regular 

foram desprezadas. Com exceção da figura 26, que também apresenta dados de matrícula, cada 

estudante foi contado unitariamente para a elaboração das próximas análises. A figura 26 

demonstra a evolução total de matrículas dos estudantes com deficiência na rede municipal 

contraposta ao número de estudantes (pessoa física) que estudaram na rede escolar de Ouro 

Preto entre os anos de 2007 e 2020. 

 

Figura 26 – Evolução das matrículas totais dos/das estudantes da educação especial e do número de estudantes 

com deficiência inseridos na rede escolar de Ouro Preto – MG, entre os anos de 2007 e 2020. 

 

Fonte: INEP, 2007 a 2020a. Organização da Autora. 

 

Como é demonstrado pela leitura da figura 26, observa-se uma tendência geral de 

crescimento no número de estudantes da educação especial na rede escolar de Ouro Preto (com 

uma taxa de crescimento de cerca de 164% no período analisado). Do mesmo modo, observa-

se o crescimento do número de matrículas, que pode indicar uma ampliação do atendimento 

educacional especializado na rede, que teve seu ápice no ano de 2017, apresentando a seguir 

uma tendência de queda. A queda verificada no número de matrículas (quando comparadas ao 

número de estudantes) pode ter relação ao aperfeiçoamento das taxas de deduplicação de 

matrículas realizado pelo INEP, que vem sendo colocado em prática desde 2007 (BRASIL, 

2017). 

Embora apresente uma tendência de crescimento geral no número de estudantes da 

educação especial matriculados na rede escolar do município, este crescimento manifesta-se de 

forma distinta de acordo com a rede analisada. Apresentando inicialmente a maior 

representatividade no número de estudantes matriculados, a rede escolar da APAE (único 

estabelecimento de ensino de cunho exclusivo no município) em 2007 compunha 72,5% do 

total do município, ao passo que as demais redes contavam com cerca de com 27,5% do total. 
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De acordo com os dados do Censo da Educação Básica, em 2020, a APAE participava com 

43% dos estudantes com deficiência e necessidades educativas do município, enquanto as 

outras redes contavam juntas com mais de 56,4% do total de estudantes matriculados. A Figura 

27 demonstra a evolução do número de estudantes da rede escolar do município ao longo da 

série histórica 2007-2020. 

 

Figura 27 – Evolução das matrículas dos/das estudantes da educação especial por rede escolar em Ouro Preto – 

MG, entre os anos de 2007 e 2020. 

 

Fonte: INEP, 2007 a 2020a. Organização da Autora. 

*A APAE é considerada como sendo constituinte da rede privada pelo Censo da Educação Básica. No entanto, 

dada a sua representatividade e por suas características particulares de atendimento, em minhas análises, optei por 

separar esta instituição das outras instituições da rede escolar privada do município. 

* A queda nos valores da APAE registrados no ano de 2009 deve-se à perda temporária de sua autorização de 

funcionamento, que culminou na impossibilidade de registro de estudantes como estabelecimento de ensino no 

referido ano. Não encontrei na bibliografia disponível indicativos de que estes estudantes tivessem sido absorvidos 

por outras redes de ensino no município no referido ano. 

 

Observe que, embora a APAE tenha mantido e até aumentado sua 

representatividade em números absolutos (sua taxa de crescimento entre 2007 e 2020 foi de 

cerca de 58%), ocorreu uma a diminuição de sua participação na proporção total no número de 

estudantes da educação especial do município. Isto deve-se sobretudo ao crescimento das 

matrículas de estudantes da educação especial no ensino regular das redes municipal, estadual, 

federal e privada do município. Neste interim, destacam-se especialmente as redes municipal e 

estadual, que cresceram 396% e 518,7% respectivamente em todo o período. A rede privada 

(excetuando-se a APAE) e a rede federal também apresentaram um crescimento expressivo no 

número de matrículas durante a série histórica (em relação ao número que apresentava 

anteriormente), mas embora tenham aumentado seu número de estudantes ao longo dos anos, 



141 

 

 

ainda não contribuem expressivamente no percentual de estudantes matriculados na rede 

escolar do município. 

Essa ampliação é motivada sobretudo pela “intensificação das diretrizes que 

vinculam a ampliação da escolarização dos alunos com deficiência e a valorização do ensino 

comum no Brasil” (BAPTISTA, 2019) ocorrida na última década e que se refletiu na maior 

entrada de estudantes na rede regular de ensino. Rebelo e Kassar (2018) também destacam a 

ocorrência de um aumento contínuo na proporção de estudantes da educação especial em 

classes comuns ao passo que se verificou uma diminuição das matrículas em classes especiais 

e escolas exclusivas a partir de 1998. De acordo com as análises realizadas por estas autoras, 

no ano de 2007, o número de matrículas em espaços exclusivos ainda era superior ao número 

de estudantes inseridos em salas comuns, fato que começou a se inverter a partir do ano de 

2008.  

De fato, de acordo com os dados das sinopses estatísticas do Censo da Educação 

Básica no Brasil, se em 2007 53% das matrículas dos estudantes da educação especial ocorriam 

em classes exclusivas, no ano de 2020 apenas 12% das matrículas ocorriam nesses espaços. Já 

em Ouro Preto, como foi dito anteriormente, enquanto em 2007 72,5% dos estudantes da 

educação especial frequentavam o espaço exclusivo da APAE, em 2020 ela detinha cerca de 

43,4 % das matrículas, demonstrando que a influência deste estabelecimento se encontra 

consolidada no município.  

Na figura 28 está registrada a evolução do número de estudantes da educação 

especial a partir de seu local de moradia. No período analisado, observa-se um crescimento 

mais expressivo no número de estudantes residentes na área urbana presentes no município, ao 

passo que o número de estudantes residentes em zona rural permaneceu quase constante, 

apresentando uma discreta elevação a partir do ano de 2010 e permanecendo estável por toda a 

série histórica. 
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Figura 28 - Evolução das matrículas no ensino regular da rede escolar Ouro Preto-MG dos/das estudantes com 

deficiência por local de residência, entre os anos de 2007 e 2020. 

 

Fonte: INEP, 2007 a 2020a. Organização da Autora 

 

Esta situação me faz questionar se as políticas de inclusão estão alcançando os 

habitantes do município de forma homogênea, a despeito de sua distância da sede municipal. 

Sobre isso, Nozu, Bruno e Heredero (2016) destacam que as políticas de garantias dos direitos 

sociais, e em especial o da educação das pessoas com deficiência que vivem no campo ainda 

são em grande parte insipientes e descentralizadas. Nas palavras destes autores: 

 

Cumpre salientar que, embora todos os estudantes sejam virtualmente considerados 

sujeitos de uma educação inclusiva, a materialidade mostra que algumas populações 

têm sido historicamente alijadas do gozo ao direito à educação e de outros direitos 

sociais (saúde, trabalho, lazer, alimentação, moradia, entre outros). Dentre estas 

populações, destacam-se, neste estudo, aquelas que vivem no campo e as que se 

encontram em situação de deficiência (NOZU; BRUNO; HEREDERO, 2016, p. 490). 

 

Para Silva e Damasceno (2016), ainda existem poucas pesquisas que tratam da 

interface entre a educação inclusiva e a população do campo, de forma que ainda existem muitas 

discussões a serem levantadas a respeito das especificidades das pessoas com deficiências e 

necessidades educativas especiais membros da população do campo, bem como seus valores, 

costumes, saberes e histórias de vida, que devem ser considerados no âmbito de sua 

escolarização. Ao longo da série histórica, o atendimento da população moradora da zona rural 

do município de Ouro Preto foi realizado predominantemente pela APAE9 cuja localização 

 
9 No ano de 2020, por exemplo, de acordo com os dados do Censo da Educação Básica, apenas 28,7% das/dos 

estudantes da educação especial moradores da zona rural de Ouro Preto estavam inseridos em classes regulares, 

estando o restante matriculados na APAE.  
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física situa-se na zona urbana do distrito sede. Este fato, aliado à ausência de políticas 

específicas de tratamento da população com deficiência e necessidades educativas especiais 

residentes na zona rural do município nas Diretrizes Municipais de Educação suscita a 

possibilidade de um atendimento insuficiente às particularidades desta população, mesmo 

quando estas se encontram “inseridas” em um ambiente educacional. 

A figura 29, por sua vez, demonstra a evolução do número de estudantes da 

educação especial de acordo com a etapa de ensino frequentada. De acordo com os dados do 

Censo da Educação Básica, o número de estudantes matriculados na Educação Infantil do 

município sofreu uma grande diminuição a partir do ano de 2008. Isso se deve principalmente 

pela mudança na forma como a APAE passou a registrar seus estudantes a partir DE 2010, 

passando a diferenciar suas turmas entre Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos. Isso 

também explica o expressivo aumento da modalidade EJA no município verificada a partir do 

mesmo ano, visto que a maior parte dos estudantes com deficiência e necessidades educativas 

matriculados na EJA do município ao longo da série histórica encontravam-se lotados na APAE 

– que no município atende somente aos anos iniciais e finais do ensino fundamental. 

 

Figura 29 - Evolução do número de estudantes com deficiência na rede escolar de Ouro Preto-MG por etapa de 

ensino, entre os anos de 2007 e 2020. 

 

Fonte: INEP, 2007 a 2020a. Organização da Autora 

 

É possível perceber um incremento no número de estudantes em todas as etapas de 

ensino, embora em diferentes graus. Além da EJA, como já mencionado, o número de 

estudantes presentes nos anos iniciais e finais do ensino fundamental apresentaram um grande 

crescimento, ao passo que os ensinos médio e médio técnico (integrado/concomitante) tiveram 
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um crescimento muito menos significativo. Mas como ressalta Laplane (2014) que encontrou 

dados semelhantes em suas análises, estes resultados demonstram que ocorre uma menor 

progressão destes estudantes às etapas de ensino subsequentes, de forma que o aumento 

absoluto no número de matrículas não significa necessariamente sucesso na escolarização 

destes estudantes. 

Apesar de relevantes, as informações aqui apresentadas ainda necessitam de mais 

apurações a respeito de seus significados de ordem prática para a escolarização das/dos 

estudantes da educação especial inseridos na rede municipal de ensino. Constato, no entanto, 

que realmente houve uma ampliação do acesso ao ensino regular aos estudantes da educação 

especial do município. No entanto, esta ampliação do acesso foi menos significativa quando 

comparada aos números do âmbito nacional, denotando a persistência de uma grande influência 

de espaços de atendimento exclusivo no município. Esta persistência, como veremos mais 

adiante, pode interferir diretamente na representação social sobre a deficiência dos sujeitos que 

compõem as múltiplas interfaces dos processos de escolarização: docentes, famílias, poder 

público e os próprios estudantes. A seguir, trataremos um pouco mais sobre esta questão, ao 

aprofundarmos sobre a representação social de docentes atuantes diretamente no processo de 

escolarização de estudantes da educação especial do município de Ouro Preto, MG. 
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5. OS DESAFIOS DA ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SUA INTERFACE COM OS DADOS DO 

CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 

A partir de agora partirei para a análise de entrevistas realizadas com professoras-

gestoras que atuaram/atuam em Ouro Preto entre os anos de 2000 e 2020 na escolarização de 

estudantes da educação especial, associando seus relatos à síntese de entradas e saídas da rede 

escolar do município, elaborada a partir dos dados do Censo da Educação Básica. O objetivo 

desta etapa da pesquisa é trazer elementos que me permitam compreender, a partir das 

representações sociais destas profissionais, como as práticas direcionadas a estes estudantes se 

estruturaram, associando-as aos elementos quantificáveis constatados em meus levantamentos, 

e buscar perceber como as representações interferiram na prática pedagógica destas 

profissionais. Em um primeiro momento, realizei uma reconstrução da história recente da 

escolarização dos estudantes da educação especial no município, sob a ótica destas docentes, 

para em seguida, tratar das interfaces entre os relatos dados e os dados obtidos junto ao censo 

da educação básica. 

 

5.1 A escolarização das pessoas com deficiência pelo olhar de três docentes da rede escolar 

de Ouro Preto, MG. 

 

Participaram desta etapa da pesquisa 03 (três) professoras, duas das quais que 

atualmente também ocupam cargos de gestão (em escolas e distritos distintos). Todas estão 

lotadas na rede municipal de ensino, e são atuantes na rede escolar de Ouro Preto há mais de 

10 anos, sendo docentes há pelo menos 20 anos. Doravante, nomearemos estas entrevistadas 

como Ângela, Bruna e Célia (nomes fictícios). O quadro 10 apresenta algumas características 

das participantes desta etapa da pesquisa.  

 

Quadro 10 - Apresentação das participantes das entrevistas semiestruturadas. 

Nome 

Fictício 
Formação Idade 

Tempo de 

Docência 
Gênero 

Ângela 
Formação pedagógica de professor para a 

educação básica - Licenciatura 

53 

anos 
28 anos Feminino 

Bruna Superior Completo – Licenciatura em Letras 
45 

anos 
24 anos Feminino 

Célia Magistério 
51 

anos 
34 anos Feminino 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
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Como elemento em comum, estas professoras tiveram outras experiências como 

docentes anteriores à experiência na rede municipal, que ajudaram a consolidar suas práticas e 

suas formas de compreender a deficiência, bem como suas representações sociais. Os nossos 

encontros ocorreram de forma virtual e individual, via google meet, e suas entrevistas foram 

gravadas com o uso de recursos próprios da plataforma e transcritas de forma manual por mim, 

conforme explicitado no capítulo 04. 

Ângela é atuante como professora a cerca de 28 anos e sua primeira experiência 

profissional foi na Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais (APAE) em Ouro Preto, 

onde atuou por quase 15 anos como funcionária pelo estado, de forma concomitante ao seu 

trabalho no ensino regular a partir do ano de 1995 na prefeitura do município. Esta docente atua 

e atuou a maior parte de sua vida na educação infantil em uma escola localizada na sede do 

município de Ouro Preto, na mesma escola onde atualmente é gestora. De acordo com sua fala, 

seu contato inicial com uma pessoa com deficiência, antes de sua atuação como docente, se deu 

por meio da enfermidade de um irmão que sofreu acidente doméstico na infância e que lhe 

deixou algumas sequelas. Em suas palavras “[...] então assim, uma primeira experiência antes 

de escola foi isso, mas nada que se compara ao que eu passei quando eu fui trabalhar na 

APAE[...].” (ANGELA, 2021). 

Professora há aproximadamente 22 anos, Bruna atua na disciplina de língua inglesa 

no município de Ouro Preto, estando atualmente lotada em uma escola de um distrito do 

município onde encontra-se no momento na gestão. Atuou também na rede estadual e em outro 

município, nos quais também teve experiências com a inclusão e com o trabalho junto a 

estudantes com deficiência. Suas experiências prévias junto à questão da deficiência, anteriores 

à sua formação, devem-se à atuação de sua mãe, também professora, que atuou junto a um 

estudante com deficiência. Segundo esta docente, seu contato iniciou-se em sua própria casa, 

com sua mãe, também professora, que atendia um estudante com Síndrome de Down, apesar 

de nunca ter tido contato com estudantes em salas regulares anteriormente. 

Célia, por sua vez, atua como docente há 34 anos, tendo iniciado sua carreira no 

magistério com 17 anos, em uma unidade da APAE de outro município. Atualmente está lotada 

em uma escola localizada na zona rural. Sua primeira experiência junto às pessoas com 

deficiência foi justamente no começo de sua atuação como docente. Segundo esta docente, 

embora o início de sua carreira tenha se dado por uma necessidade financeira, o trabalho na 

APAE a sensibilizou, bem como a permitiu aprender mais, acerca das questões ligadas à 
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escolarização dos estudantes da educação especial, em um momento em que estas temáticas 

não eram discutidas. 

Apesar de Ângela e Bruna terem declarado já terem tido um contato com a 

deficiência em suas vidas, anteriormente à atuação, também admitiram que este contato não foi 

suficiente para que elas estivessem totalmente preparadas emocionalmente e tecnicamente para 

a atuação junto a estes estudantes em sala de aula. Estas entrevistadas revelaram que seu contato 

inicial como docentes com a deficiência foi permeado por grandes conflitos internos. Em suas 

falas, podemos entrever que a falta de preparo ante às particularidades do trabalho com as 

crianças com deficiência gerou uma série de sentimentos negativos iniciais ante às expectativas 

deste encontro. Célia, por sua vez, traz menos elementos negativos em relação ao início de sua 

função, como docente. Esta entrevistada atuou em unidades da APAE de outros municípios por 

11 anos, antes de iniciar sua carreira no ensino regular, e em suas palavras, este contato 

estimulou sua formação profissional e pessoal, apesar dos desafios enfrentados. 

Atuando em uma escola exclusiva antes mesmo de ter se formado oficialmente 

como docente, Ângela experimentou uma sensação de despreparo muito intensa. Este fato pode 

ser bem observado por meio de sua fala: 

 

Eu te confesso que quando eu fui trabalhar na APAE eu tive um choque[...] eu entrei 

em desespero total. Eu tinha ficado desempregada e nem eu sabia que era professora 

[...]. Tinha dias que eu chegava na APAE e fechava a porta da sala e começava a 

chorar atrás da porta tentando só manter os meninos dentro de sala [...] (ÂNGELA, 

2021). 

 

Anos mais tarde, Ângela, ao vivenciar o momento da inserção de estudantes com 

deficiência no ensino regular, justamente por sua experiência, foi considerada uma referência 

no acompanhamento destes estudantes que estavam chegando em sua escola na rede municipal. 

Como ela mesmo afirma, “[...]como eu já tinha trabalhado na APAE muitos anos né [...] a 

direção daqui achava que eu tinha um perfil para acolher esses meninos né[...]” (ÂNGELA, 

2021). Para essa entrevistada, o momento de chegada dos estudantes da educação especial no 

ensino regular enfrentou muita resistência. Como ela afirma: 

 

Porque nós com o nosso magistério, nessa época só tinha feito aquele magistério 

segundo grau então assim não tinha nenhuma cadeira, nada que se falasse sobre esse 

assunto né. E mesmo depois também no curso superior. Nada fala, muito raro, era 

muito raro falar sobre isso. Eu tenho 52 anos então minha geração é outra né. Eu 

acredito que hoje em dia essa coisa deve estar mais concreta né [...] (ÂNGELA, 2021). 
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Esta fala exemplifica claramente o que já discuti no capítulo 04 e que se mostra de 

forma sistemática ao analisarmos as características dos docentes atuantes na rede escolar de 

Ouro Preto. As discussões ligadas às perspectivas das pessoas com deficiências nas formações 

de professores e cursos de licenciatura são uma política muito recente, e que não alcançaram a 

maior parte dos docentes atuantes da rede municipal de Ouro Preto. E não estiveram, 

naturalmente, presentes, no quando do início do processo de entrada dos estudantes com 

deficiência no ensino regular no município. 

Isso também é evidenciado por um trecho proferido por Célia, no qual ela relata 

que sua formação básica não contemplava as particularidades que lhe eram exigidas em seu 

trabalho na APAE, o que tornava necessária a busca por conhecimentos em outros meios, que 

lhe permitissem atuar de forma mais eficiente junto aos seus estudantes. Em suas palavras, 

“[...]eu estava fazendo magistério [...] e no curso de Magistério você não você não vê nada 

disso, né. Você é formada, entre aspas, para trabalhar com crianças normais”. (CÉLIA, 2021). 

Bruna, por sua vez também demonstra seu choque e a falta de preparo em sua 

formação inicial ao receber seus primeiros estudantes com deficiência no ensino regular. Para 

esta docente, receber um estudante com deficiência pela primeira vez é um “susto”, dada a 

ausência de discussões sobre esta temática em sua formação na Universidade. Para ela, este 

sentimento de choque era inclusive compartilhado pelas demais profissionais da escola, como 

ilustrado por sua fala: “[...]você recebe o aluno e a gente via que era novo não só para nós 

professores, mas para pedagoga, para a direção, para todos, para toda a escola aquilo era, era 

tudo novo[...]” (BRUNA, 2021). Para Célia, esse choque não foi tão evidente quanto o de suas 

colegas ao receber seus primeiros estudantes na rede regular, dada a suas experiências 

profissionais iniciais, mas foi permeado de muita frustração, dadas as dificuldades que a falta 

de recursos, tempo e espaço acarretavam ao trabalho inclusivo. 

Este, aliás, é outro ponto em comum em relação às falas destas professoras: o 

sentimento de frustração e solidão a respeito de suas atuações junto aos estudantes da educação 

especial no início do processo de inclusão destes estudantes na rede regular, demonstrando uma 

falta de apoio de pedagógico e de uma estrutura da rede municipal frente às novas 

responsabilidade e cobranças que lhes foram impostas. Ao se referir à sua atuação junto a uma 

estudante com uma doença degenerativa, Bruna destaca esse sentimento de solidão sentido pelo 

docente que atua no trabalho inclusivo: “eu vejo que é assim, é um trabalho muito solitário do 

professor sabe, é uma coisa muito assim, é a gente com o menino e pronto. E você não tem com 
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quem dividir aquilo, não tem[...]” (BRUNA, 2021). Ângela também demonstra este sentimento 

em suas falas, ao destacar que: 

 

[...] o Estado né, o Município, eles não oferecem estrutura para as escolas eles querem 

trazer os alunos, mas não nos dão nenhuma condição para tal né. E aí você com sala 

com 25, 26 alunos do ensino regular e colocava um especial na sua sala, não tinha 

ajudante, não tinha nada. A gente ficava meio que louco, então muita das vezes esse 

aluno era deixado de lado, era uma, uma inclusão mais do que exclusiva sabe, assim 

não tinha o que a gente fazer, nós não tínhamos nenhum respaldo, nós não tínhamos 

nenhuma orientação, nós não tínhamos nada[...] (ÂNGELA, 2021). 

 

Para Célia, a grande dificuldade é a falta de amparo técnico dos agentes 

governamentais para propiciar um bom atendimento aos estudantes da educação especial 

inseridos no ensino regular, especialmente para aqueles cujas famílias não possuem condições 

financeiras de oferecer um acompanhamento particular. Comparando com outros municípios 

em que também atua, esta docente percebe um grande abismo no tratamento dado às políticas 

inclusivas em Ouro Preto. Em suas palavras: 

 

“[...] a gente vê muito claro quando a prefeitura, quando o governo, assume isso e 

quando o governo não assume isso. Então a gente tem um grupo de professores que 

estão organizados para atender essas crianças e dar o suporte para o professor regente 

da turma. Então isso faz diferença, muita diferença, e isso é legal né. Eles não estão 

fazendo um favor[...]” (CÉLIA, 2021). 

 

Ao compartilharem um pouco mais sobre as experiências marcantes que tiveram 

com estudantes com deficiência em seu trabalho, as professoras dão indícios sobre o 

desconhecimento diante da questão da deficiência e como este desconhecimento impacta em 

suas práticas educativas. De forma mais clara, Bruna demonstrou ter consciência deste 

desconhecimento e do quanto este desconhecimento a impactou. Esta professora também 

deixou claro o esforço que fazia na busca da compreensão da deficiência e a importância que 

ela dava para a construção de um elo com os estudantes com os quais interagia/trabalhava. Em 

suas palavras: 

 

Acho que é mau professor querer entender né. Não entendi deficiência dela, não sei 

qual é, não sei te falar... e ela tinha o PDI, a gente preenchia sabe, mas assim eu acho, 

é, eu acho porque foi uma coisa assim ela, é igual eu te falei, ela não tinha uma 

comunicação, ela não conseguia fazer uma comunicação [...] ela foi marcante nesse, 

nesse sentido sabe. De olhar para ela e querer entender e querer me conectar com ela 

e não conseguir [...] (BRUNA, 2021). 
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Ângela demonstra esta incompreensão em relação à questão da deficiência ao narrar 

algumas de suas experiências, associando à sensação de frustração sobre este desconhecimento 

às complexidades do trabalho inclusivo em uma sala regular. Ao narrar sobre atendimentos 

marcantes de estudantes com deficiência durante seu percurso como profissional, ela comenta: 

 

[...]isso na sala com 27 alunos onde é cobrado o aprendizado para você trabalhar é 

muito complicado, eu falo que trabalhar diferenças é, tem que ser um bam, bam, bam, 

tá? tem que ser um mega especialista porque não é fácil [...], mas é complicado, mas 

a gente vai levando assim, é, é, eu falo muito isso, que às vezes a gente erra, mas não 

querendo errar. A gente erra querendo acertar[...] (ÂNGELA, 2021). 

 

Célia, por sua vez, destaca que o desconhecimento sobre as particularidades dos 

estudantes da educação especial permeia a prática docente. Para ela, os professores muitas vezes 

precisam desempenhar papéis que vão além de suas formações, atuando não apenas na 

escolarização de seus estudantes, mas também na busca por alternativas que favorecessem o 

desenvolvimento deles. Em suas palavras: 

 

Por outro lado, nós professores não somos formados para isso, né. Não somos 

formados para isso, não temos preparo para isso. Então nos resta o quê? Ou buscar 

por conta própria ou dizer: "vamos empurrando com a barriga para ver até onde que 

dá, porque ano que vem ele vai para outra escola está tudo bem, né[...]" (CÉLIA, 

2021). 

 

Ao externalizar suas frustrações em relação ao desconhecimento sobre a questão da 

deficiência, a professora Bruna expõe uma questão que em sua opinião é determinante para a 

dificuldade da prática docente junto às complexidades da inclusão: a falta de preparo dos/das 

professoras para receber seus estudantes da educação especial está associado ao silenciamento 

em torno da questão da deficiência nas escolas e ausência de um acompanhamento mais 

próximo de uma equipe para orientar e acompanhar o docente neste processo. Em suas palavras: 

 

[...]até hoje, o que mais me incomoda ainda nessa questão é porque quando você 

recebe o aluno de inclusão parece que tem um, não sei se é um tabu alguma coisa que 

as pessoas não te passam qual o problema daquela criança claramente [...] qual a 

necessidade daquela criança, quais são as limitações que a gente vai ter que trabalhar 

né [...] com nenhum deles eu nunca tive alguma orientação. Isso aflige muito, e acho 

que se o professor tivesse ali uma conversa aberta né: olha essa, isso, isso, pode ser 

trabalhada assim. Não tem[...] (BRUNA, 2021). 

 

Um outro ponto de convergência na fala destas três docentes é o papel 

desempenhado pelas famílias como um elemento desmotivador, ao considerar que estas muitas 

vezes não fornecem o suporte adequado à escola para lidar com os seus filhos ao fazerem suas 
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matrículas na escola regular. Vendrusculo (2014) afirma que a relação o nascimento ou a 

constatação da deficiência em uma criança acarreta para a família um processo de luto, que 

envolve a morte simbólica das expectativas projetadas pelos familiares sobre a criança. Nas 

palavras desta autora, “[...]o luto dos pais geralmente se mistura com sentimentos de raiva, 

culpa, auto reprovação e um sentimento de estarem sendo injustiçados.” (VENDRUSCULO, 

2014, p. 15). 

Sobre isso, Anauate e Amiralian (2007), afirmam que o nascimento de uma criança 

com deficiência em uma família traz consigo um desequilíbrio entre o filho esperado/idealizado 

antes do nascimento e o filho real, fato que afeta a função materna, que passa a sofrer um 

processo de luto pela perda de suas expectativas e o sentimento de que seu filho com 

necessidades especiais é um impostor. Esta situação muitas vezes implica na negação da própria 

deficiência, como um mecanismo de defesa, que faz com que os pais não acreditem que esta 

quebra de suas idealizações possa estar acontecendo com seus filhos (SASSI, 2013). 

A fala das professoras entrevistadas demonstram indícios deste processo de 

negação da família como mais um elemento catalizador de conflitos na escolarização de seus 

estudantes da educação especial.  Sobre isso, Bruna destaca sua percepção do aparente 

abandono que muitas vezes ocorre por parte da família ao matricular uma criança com 

deficiência no ensino regular. Em suas palavras: 

 

Quando se fala da inclusão ainda sinto muito isso, ainda tem essa, essa questão da 

dificuldade, porque às vezes os pais muitas vezes não colocam criança ali, mas 

também não dá aquele suporte sabe, de conversar mesmo, de tentar lidar com aquela 

situação do jeito que ela é, da dificuldade da criança, parece que meio que [...] meio 

que ignora sabe [...] a escola fica responsável [...] (BRUNA, 2021). 

 

Ângela também confere à família um peso muito grande às dificuldades enfrentadas 

por ela como docente no início do processo de inclusão dos estudantes com deficiência, 

sobretudo por considerar que estas famílias possuíam uma expectativa acima do normal em 

relação ao trabalho que poderia ser feito com estes estudantes no ensino regular. Para ela, as 

expectativas das famílias, associadas às cobranças de resultados das avaliações sistêmicas 

promovidas pela rede, a falta de preparo, a ausência da figura do monitor e a grande quantidade 

de estudantes em sala de aula interferiram na qualidade da inclusão realizada no ensino regular 

naquele momento. Em suas palavras: 

 

[...] simplesmente chegavam e matriculavam a criança. Toda criança tinha direito a 

essa matrícula e é, perdão da expressão, mas é como se a bomba, o abacaxi quente, a 

batata quente ficassem nas nossas mãos e cabia ao professor se virar com aquele aluno 
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ali. Então assim nós passamos algumas situações bem complicadas[...] (ÂNGELA, 

2021). 

 

Para Célia, além de ensinar e inserir seus estudantes com deficiência na turma 

regular, um dos seus pilares de atuação era a necessidade de convencer as famílias de que seus 

estudantes também necessitavam de um apoio especializado – e que não estava disponível no 

ensino regular. Esta professora muitas vezes encontrava a barreira da negação dos pais, que se 

recusavam a procurar alternativas para o acompanhamento de seus filhos, o que em sua opinião, 

implicavam em uma diminuição da qualidade do desenvolvimento destas crianças. Ao citar um 

exemplo, ela relata “[...] a família não conseguiu aceitar, jogou a culpa na escola e transferiu 

ele de escola. [...] toda vez que falava em fazer algum tratamento, alguma pesquisa né, 

encaminhamento, a família dizia que não, que era coisa da escola. Que ele era ele era 

normal[...]” (CÉLIA, 2021). 

Ao se recordarem de suas primeiras experiências no ensino regular com estudantes 

com deficiência, estas docentes trouxeram à tona uma gama de representações distintas, que 

podem ser evidenciadas por diferentes trechos de suas falas. Para todas as entrevistadas, foi 

marcante a presença da afetividade nas relações construídas com as/os estudantes da educação 

especial, com quem tiveram oportunidade de atuar no ensino regular. Ainda assim, é possível 

perceber nelas diferentes formas de compreender a deficiência e as representações estabelecidas 

a partir do encontro com as/os estudantes. Isto fica evidente ao se observar a fala da professora 

Ângela sobre seu primeiro estudante incluído na escola regular municipal em que atuava: 

 

[...] aqui nessa escola foi o Paulinho10. Paulinho até hoje ele passa aqui na escola à 

tarde e vem me ver, ele vem me ver. Ele, ele não era uma deficiência severa, mas o 

cognitivo era terrível, mas ele andava, falava. Ele não cresceu e não conseguia 

aprender né [...]. Eu tentava de todas as maneiras fazer com que ele conseguisse 

aprender, mas não conseguiu enfim. Aí ele foi encaminhado para APAE. Chegou lá 

na APAE, em qual turma que ele foi estudar? Na minha. Aí ele não queria mais sair 

da minha sala, só queria ficar comigo o tempo todo, sabe. Assim, foi uma relação bem 

de afeto mesmo [...] (ÂNGELA, 2021). 

 

Na fala desta professora fica novamente claro o desconhecimento acerca da 

deficiência específica que seu estudante possuía, cujas potencialidades eram apenas resumidas 

à sua capacidade ou não de aprender da maneira escolar tradicional. Um outro destaque que 

faço acerca da fala desta professora é sobre os sentimentos que os estudantes com deficiência 

lhe despertavam e sobre as buscas na esfera espiritual que ela fez para compreendê-los. Estes 

 
10 Nome fictício.  
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sentimentos, demonstrados de forma hesitante por ela durante a entrevista, revelam uma faceta 

de sua representação da deficiência como um estigma – nos termos de Goffman (1988), como 

já discuti no Capítulo 1 – que ao lado da pobreza e da falta de cultura, iriam impactar 

negativamente na vida das famílias dos estudantes, e suscitar nela sentimentos de acolhimento 

e compadecimento. Em suas palavras: 

 

[...] eu tinha profunda piedade desses meninos sabe, assim, sabe o sentimento era de 

dó mesmo. [...] eu fui procurar até o espiritismo na época para tentar entender essas 

coisas todas, que o que acontece é que eles eram pobres, financeiramente falando, de 

pouca cultura, de pouco conhecimento de mundo. Era muita coisa negativa numa 

família só sabe, assim então eu ficava muito compadecida. E normalmente eram 

famílias muito numerosas sabe assim também [...] (ÂNGELA, 2021). 

 

Ao relatar sobre suas primeiras experiências com estudantes da educação especial 

no ensino regular, a professora Bruna destacou os percalços, angústias e as adaptações que ela 

precisou realizar em suas práticas para atender a estes estudantes. Em suas falas é possível 

entrever sua concepção sobre a pluralidade que está inerente ao trabalho junto aos estudantes 

com deficiência e a necessidade que os professores têm de adaptar suas práticas sempre que 

necessário, bem como a existência de situações em que estes esforços se mostram infrutíferos 

e geram frustrações, que em seu caso, estavam mais às suas próprias práticas e ações do que à 

situação de deficiência em que as crianças se encontravam. Sua visão dos estudantes da 

educação especial como sujeitos dotados de potencialidades que poderiam ser aproveitadas para 

a aprendizagem fica clara em diversas passagens de sua fala. 

 

[...] então no início eu fui sentindo muito medo. Eu tava cheia de dedos né, com os 

meninos, o que não é necessário [...] eles não gostam né, principalmente esse aluno 

que era, que é cego, ele não, não gostava sabe que a gente ficava querendo dar a mão, 

aquela coisa né... aquele cuidado tudo. Ele queria ser autônomo e ele era autônomo e 

a gente que ficava com medo. Mas ele me deixou à vontade porque ele foi pegando e 

a gente conseguiu construir junto [...] (BRUNA, 2021) 

 

Para Célia, receber sua primeira estudante da educação especial no ensino regular 

foi uma experiência de retorno às suas origens profissionais com seu trabalho junto a APAE, 

mas fortemente marcada pela frustração ocasionada pela falta de apoio técnico para respaldar 

suas atividades. Ainda assim, ela relata uma experiência marcada pela afetividade e carinho 

especialmente entre a estudante inserida e seus colegas em sala de aula, como evidenciado por 

suas próprias palavras: “[...] então que aconteceu foi que eu tive que fazer uma socialização 

dela né com grupo... com o restante [...] então eu lá ela foi muito bem aceita. Os alunos tinham 

muito carinho com ela né [...]” (CÉLIA, 2021). 
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Quando questionadas sobre suas acerca das mudanças de seus sentimentos e 

emoções em relação ao trabalho com os estudantes da educação especial que elas percebem 

atualmente, elas demonstraram ter uma visão distinta. Para Ângela, não houve mudanças de 

ordem emocional, embora esta professora admita estar mais feliz com o aumento das 

possibilidades – sobretudo de acompanhamento terapêutico – que os estudantes da educação 

especial possuem na atualidade. Em suas palavras: 

 

Não, acho que não houve mudança não. Eu vejo um lado melhor, mas não de 

sentimento, que eles têm mais assistência hoje né assim, eles têm, eles têm mais é 

assistência mesmo. Hoje em dia tem mais tratamento, tem acesso melhor aos 

profissionais especializados né, o que naquela época não tinha. [...] acho que fico mais 

feliz em relação a isso porque eu vejo que eles foram vistos sabe pela sociedade assim 

porque a impressão que a gente tinha que antigamente era como se não fosse nada 

importante para ninguém né. E hoje em dia tem essa assistência que é muito, muito 

relevante, eu acho. (ÂNGELA, 2021). 

 

Bruna destaca a diminuição de seus sentimentos de ansiedade em relação ao 

trabalho com os estudantes da educação especial, bem como a compreensão a respeito das 

particularidades do trabalho inclusivo. Ainda assim, para esta docente o trabalho com os 

estudantes da educação especial sempre estará permeado de incógnitas, dado a seu caráter 

plural. Em suas palavras: “[...] hoje eu sinto um pouco mais tranquila, mas ainda, tenho 

insegurança, em questões sobre como trabalhar. Eu sempre fico (hesitação) eu sempre tenho 

essa insegurança [...] parece que a gente nunca sabe como fazer né [...]” (BRUNA, 2021). 

Para Célia, ocorreu uma transformação em suas perspectivas provocada não apenas 

pelo seu próprio amadurecimento pessoal, mas pelas transformações da dinâmica educativa. 

Para esta docente, as demandas da profissão, aliadas à falta de estrutura e de tempo para 

aperfeiçoamento profissional acarretam sentimentos negativos em relação ao trabalho 

inclusivo, como cansaço, frustração e estresse. Em suas palavras: 

 

No início era muito mais emoção mesmo era prazer né. Era uma coisa assim muito de 

estar oferecendo ao outro um ponto de referência como pessoa mesmo, nem tanto 

como professor. [...] Hoje eu me sinto muito angustiada às vezes por não ter tempo 

para estudar, entendeu. Por não ter tempo de tá oferecendo para esse aluno o que ele 

precisava. Porque é muita coisa. A sobrecarga é muito grande. (CÉLIA, 2021). 

 

Durante toda a fala das professoras pude perceber a influência que a APAE exerceu 

e ainda exerce na escolarização de estudantes da educação especial no município. Isto pode ser 

verificado nas falas da professora Ângela, que demonstra grande confiança – e até mesmo um 

certo saudosismo – no trabalho educativo desta instituição, para onde eram encaminhados 
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estudantes com dificuldades de aprendizagem. Suas falas estão permeadas por elementos 

ligados à defesa da atuação desta instituição, apesar da sua afirmação da inclusão na rede regular 

como um processo definitivo. Ao relatar a situação de um estudante inserido em sua escola e 

posteriormente transferido para a APAE, a partir da perspectiva da mãe, ela afirma: 

 

[...] ela trouxe o aluno para cá tá, trouxe o menino para estudar aqui conosco tá, e aí 

eu acho que ele ficou uns dois anos conosco e aí aqui ela viu que não era isso, que não 

era aqui e hoje ela fala assim com todas as letras do mundo e ela é eternamente grata 

pela APAE, por que ela lá ele desenvolveu o que o que precisava desenvolver [...] 

(ANGELA, 2021). 

 

Nas falas da professora Bruna também é possível verificar a influência da APAE-

Ouro Preto no atendimento escolar aos estudantes com deficiência. Ao relatar sobre uma 

estudante com Síndrome de Down com a qual ela trabalhou por um curto período, ela relata 

que: 

[...] essa menina não ficou muito tempo na escola. Ela ficou dois meses só. A mãe 

transferiu. Parece que levou para a APAE, até mesmo porque não tava tendo, não, não 

tava tendo a inclusão dela [...] então eu fiquei eu fiquei muito frustrada, não consegui 

fazer nada né pela menina. Nem eu, nem os professores. Todos tentavam [...] 

(BRUNA, 2021). 

 

Nesta fala fica implícita a frustração que a saída da estudante não incluída no ensino 

regular acarretou para esta docente, bem como o papel da APAE na captação destes estudantes 

de perfil diferenciado. De fato, a atuação da APAE no município, que data desde o ano de 1982 

(FONSECA, 2018) foi e ainda é muito marcante – de acordo com o Censo da Educação Básica 

no ano de 2020 contava com 196 estudantes matriculados em suas dependências – e seu papel 

para a construção da representação social dos/das docentes do município deve ser objeto de 

maiores investigações. 

As falas da professora Célia apontam a APAE como uma referência para sua própria 

formação profissional, visto que foi nessa instituição que ela teve acesso a uma gama de 

informações sobre a questão da deficiência que não lhe foi possível obter em sua formação 

inicial, nem na atuação em outras redes escolares, e em um momento que estes assuntos não 

eram tão discutidos no âmbito de políticas públicas. Apesar de sua abertura às perspectivas 

inclusivas, ela demonstra a preocupação com o desenvolvimento educacional de seus 

estudantes da educação especial em um ambiente de ensino regular sem a devida estrutura, 

como pode ser exemplificado por sua fala: “Então o que acontece: tirar o aluno da APAE e 

colocar numa escola, mas não oferecer nada, eu acho que isso é muito pior. Muito pior.” 

(CÉLIA, 2021). 
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Ao serem questionadas sobre o que é a deficiência/o que você sente em relação a 

deficiência ou quando trabalha com uma criança com deficiência, obtive respostas que 

apresentaram uma gama variada de representações sociais. Em sua fala, Ângela demonstrou 

consciência da existência de um padrão de normalidade na sociedade de seu tempo, e que 

permeou sua formação como sujeito e com isso, marcou sua concepção sobre a deficiência 

como sendo aquilo que fugia a este padrão, fato que pode ser evidenciado quando ela relata: 

 

[...] na nossa maioria fomos educados e criados e temos como dito normal um padrão... 

qualquer padrão que foge a isso vai ser uma coisa especial né [...] acho que a gente foi 

educado assim: o que é diferente. O que não tem a mesma capacidade que nós embora 

por mais que fala seja em contrário, cada um tem suas habilidades, qualidades, tem 

seu tempo, essas coisas todas [...] hoje mudou, esse conceito. A gente sabe das 

síndromes essas coisas todas, cada um tem lá suas especificidades, mas seria isso, mas 

seria uma coisa que foge ao que não é comum a todos [...] (ANGELA, 2021). 

 

Esta docente também destaca o papel da afetividade no trabalho junto aos 

estudantes com deficiência. Para ela, apenas por meio de sentimentos de afeto, amor, é possível 

lidar com as frustrações que o trabalho inclusivo impõe. Em suas palavras: 

 

eu acho que quando você trabalha com deficiente esse ato de amor ele tem que ser 

muito mais aflorado dentro da gente, porque não é fácil trabalhar com frustação e 

quando a gente trabalha com deficiente a gente trabalha com muita frustração, com 

muita limitação, você não tem resultado. (ANGELA, 2021). 

 

Bruna, ao falar de seus sentimentos sobre o trabalho junto a estudantes com 

deficiência, revela uma postura mais esperançosa. Esta docente relata a existência de um misto 

de sensações quando se enfrenta as complexidades do trabalho inclusivo, que variam de medo, 

frustração e de felicidade quando resultados, por menores que sejam, são alcançados. Em suas 

próprias palavras, os sentimentos envolvidos no trabalho inclusivo “são misturas: medo, 

satisfação enorme, quando você consegue e frustração, quando você vê que você não dá conta 

[...] Então acho que é um misto de sensações”. (BRUNA, 2021) Já Célia afirmou que o trabalho 

com estudantes com deficiência não tem muita diferença em relação ao trabalho com crianças 

sem deficiência, visto os indivíduos serem dotados de diferentes habilidades que devem ser 

encaradas com naturalidade. Para esta professora, o que diferencia é a existência ou não de uma 

rede de apoio técnico para o trabalho educativo. Em suas palavras: 

 

[...] para mim não tem muita diferença não. Existem como as pessoas... elas têm 

habilidades e potencialidades diferentes eu encaro isso com muita naturalidade e ainda 

acredito que seja até mais fácil porque você tem o apoio de um fono. Eu tô dizendo 
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eu enquanto professora. De um fono, de um psicólogo, de um terapeuta [...] (CÉLIA, 

2021). 

 

Em um outro momento, ao serem questionadas sobre os motivos que levam os 

estudantes da educação especial a buscarem o ensino regular para sua escolarização, eu também 

obtive respostas muito distintas de ambas as professoras. Meu questionamento foi recebido com 

estranheza por Bruna, que pareceu não ter dúvidas de que o principal motivo que uma criança 

com deficiência vai para a escola é para aprender, assim como todas as outras crianças, assim 

como para interagir e socializar. Para esta professora: 

 

[...] eu acho que é a mesma de todas as crianças né (risos) ela vai para ela aprender, 

para ela interagir né, que ela tem que te interação. Eu acho que a escola ela tá muito 

além apenas desta questão só do aprendizado [...] ela tem que interagir, mas ela tem 

que fazer as mesmas atividades das outras crianças, ela tem que aprender, porque 

senão ela não tá incluída, ali ela fica ali na sala [...] (BRUNA, 2021). 

 

Ângela, por sua vez, ao ser questionada sobre o porquê da busca dos estudantes da 

educação especial pelo ensino regular, demonstrou uma certa insegurança em sua resposta, 

demonstrando consciência de suas concepções pautadas em uma visão ultrapassada da 

escolarização das pessoas com deficiência. Para esta professora, o principal motivo da busca 

pelo ensino regular por parte dos estudantes da educação especial é a não aceitação por parte 

de suas famílias da condição de deficiência, que segundo ela, caso existisse, as direcionaria para 

estabelecimentos de ensino especializados. De acordo com o relato desta professora: 

 

[...]eu acho que o primeiro momento é a não aceitação da família o que não deve ser 

fácil mesmo né. As vezes com o tempo algumas famílias aceitam e encaminham para 

lugares e aí vão fazer os tratamentos necessários que a gente fala muito isso, que 

quanto mais, mais novo. Isso eu aprendi lá na APAE né, que quanto mais cedo iniciar 

um tratamento, maiores são as chances de a criança desenvolver mais. Então assim, e 

às vezes eles não querem aceitar isso e isso às vezes prejudica até a própria criança 

[...] (ANGELA, 2021). 

 

Ao contrário de sua colega, esta professora postulou à negação da família à 

condição de deficiência dos estudantes na sua busca pelo ensino regular, demonstrando que sua 

representação da escolarização dos estudantes da educação especial ainda se encontrava muito 

ancorada na visão segregadora da deficiência e postulada pelo ensino especial exclusivo – 

possivelmente fruto de sua experiência de longa data na APAE. De forma similar, a professora 

Célia manifesta sua preocupação ao não direcionamento das crianças com deficiência e 

necessidades educativas especiais a um atendimento especializados, e que poderiam gerar 

atrasos no desenvolvimento dos estudantes. Para ela, a insuficiência de recursos na rede pública 
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de Ouro Preto, quando comparada aos recursos oferecidos por uma APAE ou até mesmo por 

outros municípios, é um fator determinante ao processo educativo. Ao mencionar sobre o 

processo de escolarização de um de seus estudantes, ela afirma: 

 

Se tivessem aceitado levá-la para fazer o tratamento na APAE ou o menino renderia 

muito mais do que simplesmente dizer assim ‘ah, ele não é aluno de APAE’. Eu 

também acho que não é, mas ele também não pode ficar numa escola pública, privado 

de outros tratamentos porque a família não tem condições financeiras de oferecer. 

(CÉLIA, 2021). 

 

Inúmeros elementos podem ser elencados no que tange a da representação social 

destas professoras sobre a escolarização da criança da educação especial a partir de suas falas. 

Por seus processos formativos distintos, suas experiências iniciais e principalmente, por suas 

representações sociais terem se consolidado de forma distinta, estas três entrevistadas 

divergiram em diversos pontos ao que tange às especificidades da atuação junto aos estudantes 

com deficiência. Do mesmo modo, constatei a presença de pontos de convergência que dão 

indícios de estas professoras também compartilham/compartilharam muitas experiências 

enquanto professoras da rede escolar de Ouro Preto. Com efeito, por meio destas falas é possível 

compreender que estas docentes, que apresentam histórias e formações distintas, mesmo 

atuando sob um mesmo contexto – professoras-gestoras da rede municipal de ensino de Ouro 

Preto-MG, apresentam representações sociais sobre deficiência e sobre a escolarização dos 

estudantes da educação especial muito distintas. Estas representações impactam diretamente 

em suas práticas, em suas formas de compreender suas profissões e em seu empenho no 

processo de escolarização destes estudantes. 

 

5.2 A interface entre os dados e os relatos: as permanências e impermanências da rede 

escolar de Ouro Preto 

 

A partir das falas obtidas nas entrevistas, percebemos uma grande conexão entre a 

escolarização dos estudantes da educação especial e a APAE na história recente do município 

de Ouro Preto. De fato, esta interface também é facilmente verificada ao se realizar uma análise 

nos dados do Censo da Educação Básica, conforme já detalhei no capítulo 04. Uma análise 

complementar à que foi realizada no capítulo 04 envolveu o levantamento individual de todos 

as/os estudantes da educação especial que passaram pela rede escolar do município e foram 

registrados(as) pelo Censo da Educação Básica, e é a partir deste levantamento que construo as 

análises apresentadas neste tópico. Como mencionei no capítulo 04, em decorrência de 
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mudanças metodológicas na série histórica após o ano de 2017, sobretudo no que tange a 

identificação dos estudantes, não foi possível estender esta pesquisa até o ano de 2020, ficando 

esta análise restrita aos antos de 2007 a 2017. A base de dados que elaborei encontra-se no 

Apêndice C.  

Como demonstra a Figura 30, a quantidade de estudantes que se matriculam 

anualmente na APAE – OP sofreu uma queda significativa, e permanece muito inferior às 

matrículas anuais observadas na rede regular do município. Assim, percebe-se que a APAE está 

recebendo cada vez menos novas matrículas. Tais dados coadunam com às mudanças 

paradigmáticas e de políticas públicas, que cada vez mais buscam incentivar as matrículas no 

ensino regular. Esta transformação também é percebida na fala da professora Ângela, que 

comenta “[...]hoje em dia é o inverso. Hoje em dia eles saem da APAE para vir para o ensino 

regular[...] eles estão querendo acabar com esta cultura de ensino especial[...]” (ANGELA, 

2021)  

 

Figura 30 –Entradas anuais de estudantes da educação especial nas redes regular e APAE- OP entre os anos de 

2007 e 2017.  

 
Fonte: INEP, 2007 a 2017. Organização da Autora. 

 

Entre os anos de 2007 e 2017 passaram pela rede de ensino regular do município 

515 estudantes com deficiência e necessidades educativas. Do total de estudantes que foram 

matriculados no ensino regular neste período, 37 (cerca de 7,2% dos estudantes totais 

matriculados na rede regular) também estiveram em algum momento de suas escolarizações 

matriculados na APAE – Ouro Preto. Destes, 62,7% iniciaram suas escolarizações na rede 

regular para em seguida serem direcionados à APAE, enquanto 32,4% fizeram o caminho 

inverso, saído da APAE e se matriculando em alguma escola da rede regular.   

Desta forma, 478 estudantes foram matriculados exclusivamente na educação 

regular no município entre 2007 e 2017, que juntos frequentaram 1372 séries/anos de ensino 
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em salas de aula regular de todas as modalidades (educação infantil, ensino fundamental, médio, 

médio técnico integrado ou concomitante e EJA). Em valores médios, cada estudante cursou 

no ensino regular neste período cerca de 2,6 anos de estudo. Embora este não seja um valor 

correspondente à realidade – enquanto muitos estudantes cursaram apenas um ano na rede, 

inúmeros outros conseguiram permanecer por cinco anos ou mais na rede regular de ensino – 

esta média permite entrever a baixa permanência destes estudantes na rede escolar regular, de 

uma forma geral. A figura 31 ilustra a quantidade de estudantes por anos estudados na 

exclusivamente na rede escolar regular do município no período.  

 

Figura 31 – Percentual de anos de estudo frequentado pelos estudantes da educação especial que frequentaram a 

rede escolar regular de Ouro Preto – MG, entre os anos de 2007 e 2017.  

 

Fonte: Fonte: INEP, 2007 a 2017. Organização da Autora. 
 

 

Como a figura 31 demonstra, nos 11 anos da série histórica analisada, a maior parte 

dos estudantes frequentou apenas de um a dois anos na rede escolar regular do município. 

Mesmo levando em consideração que nos anos de 2017 e 2016 o período de análise abarcou 

apenas 1 e 2 anos, respectivamente, este número é um grande indicativo da evasão destes 

estudantes da rede escolar básica. Apenas 4% dos estudantes da educação especial da rede 

permaneceram por mais de 7 na rede educação regular.  

Em contrapartida, a APAE Ouro Preto recebeu, entre os anos de 2007 e 2017, 264 

estudantes, entre alunos da educação básica e da EJA. Juntos, os estudantes da APAE cursaram 

1.335 séries de ensino ao longo dos anos investigados, com uma média de aproximadamente 5 

anos de estudo para cada um. Este estabelecimento contemplava, até o ano de 2017, da educação 

infantil ao 5º ano do ensino fundamental em seu nível de educação básica; e anos iniciais e anos 

finais, no EJA. Destes estudantes, 227 frequentaram apenas a APAE – Ouro Preto durante a 
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série de dados investigada, não sendo encontrados registros seus em outras redes do município 

de Ouro Preto, enquanto 37 estudantes (cerca de 14% do total) também frequentaram algum 

estabelecimento da rede regular. Se contabilizarmos apenas os estudantes que estudaram 

exclusivamente na APAE, temos uma média de 5,24 anos de estudo para cada um, no período 

analisado. A figura 32 faz um levantamento dos anos de estudo dos estudantes da educação 

especial que frequentaram apenas a APAE Ouro Preto entre os anos de 2007 e 2017.  

 

Figura 32 – Percentual de anos de estudo frequentado pelos estudantes da educação especial que frequentaram a 

APAE – Ouro Preto, entre os anos de 2007 e 2017.  

 

Fonte: INEP, 2007 a 2017. Organização da Autora. 
 

Como a análise das Figuras 31 e 32 permite entrever, não apenas o número de anos 

de estudo dos estudantes que frequentam a APAE supera os anos médios frequentados pelos 

estudantes inseridos no ensino regular, como o percentual de estudantes com mais de 07 anos 

de estudo é o mais representativo dentre estes estudantes. Apenas 15% dos estudantes da APAE 

permanecem neste estabelecimento por 01 ou 02 anos, o que demonstra que este 

estabelecimento é mais eficiente na contenção da evasão escolar do que os estabelecimentos da 

rede regular. Estes dados podem ser correlacionados às falas das professoras entrevistadas, que 

em vários momentos de suas falas destacaram a atratividade e a importância que a APAE 

representa aos estudantes com deficiência e necessidades educativas do município. Ao mesmo 

tempo, estes dados demonstram que o ensino regular não está sendo bem-sucedido em conter a 

evasão destes estudantes. Para a professora Célia, por exemplo, o apoio técnico oferecido pela 

APAE, ausente na educação regular pública, favoreceria o desenvolvimento das habilidades 

dos estudantes, e permitiria melhor atuação dos professores envolvidos em seu atendimento.  

Campos e Duarte (2011) comentam que muitas instituições especializadas – apesar 

da sua tradição na assistência à pessoa com deficiência por meio de serviços de cuidados 

médicos, reabilitação e assistência social, não apresentam grande comprometimento com s 
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diretrizes para a escolarização dos estudantes nela matriculados. Do mesmo modo, Kassar, 

Rabelo e Oliveira (2019), destacam dois aspectos importantes na atuação das instituições 

especializadas privado-assistenciais que se apresentam como instituições de educação especial: 

o fato de apresentarem um viés voltado ao atendimento para a reabilitação e o recebimento de 

recursos públicos, por parte destas instituições, para viabilizar seu funcionamento.  

Esta visão de um atendimento de reabilitação como sendo parte do processo de 

escolarização é percebida também na fala da professoras Ângela quando ela ressalta a maior 

disponibilidade de assistência e profissionais especializados para o trabalho junto aos 

estudantes da educação especial na atualidade, que atuaria como um elemento facilitador do 

trabalho pedagógico. De fato, a força organizacional das instituições privadas de caráter 

filantrópico, associada a diferentes graus de articulação junto aos setores públicos 

governamentais ao longo de sua história de atuação – e que vai de encontro ao ideário neoliberal 

(LAPLANE; CAIADO; KASSAR, 2016) – propiciou a ampla atuação delas, bem como a égide 

da concepção destas instituições como sendo o lócus de escolarização das pessoas com 

deficiência.  

A diminuição do número de entradas dos estudantes na APAE, no entanto, é um 

indicativo de que transformações se encontram em curso no campo da escolarização dos 

estudantes da educação especial. Apesar das queixas das docentes entrevistadas em relação às 

dificuldades de seu trabalho inclusivo a partir de suas deficiências formativas – e que faz eco 

às queixas constatadas em boa parte das pesquisas sobre a representação social da deficiência 

dos professores e professoras (como detalhado em meu primeiro capítulo), constatei por meio 

da análise dos dados apresentados nesta pesquisa, que estes estudantes estão chegando ao ensino 

regular. A permanência e a continuidade de sua escolarização, no entanto, encontram-se em 

cheque, e é claramente marcada pelo baixo número de anos de estudos que eles frequentam no 

ensino regular.  

A despeito da atuação da APAE, a análise dos dados individuais dos estudantes 

torna claro que houve um intercâmbio muito pequeno entre os estudantes do ensino regular 

rumo às instituições de ensino exclusivas em Ouro Preto. De fato, apenas uma pequena 

porcentagem dos estudantes que estiveram no ensino regular foi absorvida pela APAE ao longo 

dos 11 anos investigados. A busca no banco de dados em todas as redes de ensino do município 

não me permitiu identificar para onde estes estudantes foram após sua saída da rede escolar, 

embora permita levantar a hipótese de uma possível exclusão do processo de escolarização.  
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Assim, ao considerar o pequeno período temporal de permanência dos estudantes 

na rede regular de ensino, estes dados me permitem questionar: 1) quais motivos levaram a esta 

evasão; 2) o processo de escolarização destes estudantes pôde realmente ser efetivado? As 

respostas demandam mais investigações sobre este objeto de estudo, indicando sua necessidade 

e relevância ao contribuir com a análise do processo de escolarização dos estudantes da 

educação especial de Ouro Preto-MG.  

A partir dos dados provenientes do Censo da Educação Básica e das análises tecidas 

a partir das falas das educadoras entrevistadas, compreendo que a escolarização da pessoa com 

deficiência como um processo em construção, e que as perspectivas da educação inclusiva ainda 

precisam de muitos esforços para serem alcançadas plenamente. Neste ínterim, é imprescindível 

considerar a relação entre múltiplos sujeitos, estudantes, docentes, suas famílias, poder público 

e privado, na construção de relações que edificam e descontroem as representações sociais. Os 

dados aqui apresentados se configuram em um recorte da realidade, que não abarcam de forma 

completa as complexidades que se verificaram/verificam nos estabelecimentos de ensino do 

município. No entanto, nos permitem fazer importantes observações que auxiliam na 

compreensão da dinâmica e das contradições que permeiam a trajetória dos/das estudantes com 

deficiência e necessidades educativas e de seus/suas docentes.  
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6. CONSIDERAÇÕES  
 

Esta pesquisa, buscou compreender como se deu o processo de escolarização dos 

estudantes da educação especial no município de Ouro Preto, MG, tendo como base as 

representações sociais dos/das educadoras que participaram e ainda participam deste processo 

bem como os dados do Censo da Educação Básica do município. Parti da hipótese de que, 

apesar das mudanças de paradigmas e de políticas públicas que se verificam 

contemporaneamente, o longo processo de exclusão ao qual os estudantes da educação especial 

foram submetidos ao longo da história no que tange à sua escolarização propiciou a edificação 

nos/nas docentes de representações sociais permeadas por elementos excludentes. 

Em meus resultados, pude constatar que a escolarização das pessoas com 

deficiência no município esteve e ainda está fortemente marcada na história recente pela 

atuação da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Ouro Preto, uma instituição 

privada de caráter filantrópico que atua no atendimento de estudantes da educação especial por 

meio de salas exclusivas. Isso pôde ser evidenciado tanto nas falas das professoras entrevistadas 

quanto na análise dos dados do Censo da Educação Básica. O avanço das matrículas no ensino 

regular nas redes estadual e municipal, no entanto, vem se consolidando, apesar dos dados 

demonstrarem que os estudantes inseridos ainda permanecem por pouco tempo na rede regular, 

a despeito de sua inserção inicial.  

Não se trata aqui de demonizar as contribuições da APAE pela luta por direitos das 

pessoas com deficiência. Nem de desconsiderar suas atuações no campo do atendimento 

psicossocial, médico e pedagógico ao longo do tempo. Trata-se de uma perspectiva sistêmica 

de segregação que deve ser combatida, especialmente no que tange o acesso à escolarização da 

pessoa com deficiência. A manutenção de espaços segregados e exclusivos perpetua uma visão 

de mundo que não pode mais ser aceita, apesar de ainda estar muito presente nas representações 

sociais das docentes investigadas, e ainda permear todo o sistema escolar de Ouro Preto.   

Assim como as 39 pesquisas que analisei em meu capítulo 01, este trabalho 

demonstra a urgência de se pensar a educação especial, sua complexidade e como as 

representações sociais das docentes envolvidas na escolarização dos estudantes da educação 

especial interferem e definem suas práticas. A contribuição desta pesquisa foi o de demonstrar 

numericamente, com dados da série histórica do Censo da Educação Básica, como as 

representações segregacionistas se materializam em uma realidade que exclui os estudantes do 

processo de escolarização, relegando-os aos espaços de invisibilidade à que historicamente 

foram destinados. Do mesmo modo, os dados que levantei também demonstraram uma 
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formação docente de pouca qualidade, especialmente no que tange a educação especial, e que 

se cristalizou nas angústias, sentimento de despreparo e abandono expressas pelas professoras 

entrevistadas.  

Esta pesquisa foi muito além dos resultados obtidos. Para mim, foi um momento de 

reflexão que superou as expectativas levantadas em meus objetivos. Durante a pesquisa, pude 

experimentar o deslocamento de minhas próprias representações, e desvelar angústias e 

contradições que permearam e ainda permeiam minhas ações. O contato com as docentes me 

trouxe, além de esclarecimentos a respeito de suas práticas e indicativos de suas representações, 

o reconhecimento de nossas divergências e nossos pontos de contato. Pois em cada uma delas, 

reconheci partes daquilo que também sou. E aquilo que busco não ser. Após cada uma das 

entrevistas, recebi uma descarga de emoções conflitantes. Um misto de tristeza, compaixão e 

reconhecimento por estas sujeitas que se dispuseram de forma tão generosa a revelar para mim 

suas concepções e contradições. E ao fim de cada uma destas entrevistas, eu chorei. Chorei por 

mim enquanto professora. Chorei por meus estudantes, de ontem, hoje e de amanhã. Chorei por 

estas docentes e suas dúvidas. Partilhei de suas emoções e pude sentir seus medos que também 

são meus. E chorei pela tão abaulada educação brasileira e a falta de perspectiva não apenas 

para os estudantes com deficiência, mas para sua totalidade. E tive vontade de lutar. Lutar por 

deslocamentos mais efetivos nas representações sociais destas docentes – e de todos os outros 

e outras que atuam juntos aos estudantes da educação especial – para que elas enfim possam se 

sentir o que realmente são: parte essencial do processo inclusivo.  

Do mesmo modo, a análise dos dados me emocionou. E me emocionou a percepção 

de que, muito mais do que números, as informações que obtive se referem a pessoas. Pessoas, 

que, inseridos ou não na rede escolar, estão neste momento, construindo suas histórias, suas 

representações, suas trajetórias. E que estarão à mercê de estigmatizações, da desigualdade de 

acesso e possibilidades, em grande parte condenados a permanecer à margem das tomadas de 

decisões, a não ser que lhes sejam garantidos seus direitos, e dentre os quais, o direito 

constitucional de acesso à educação.  

Ainda existem muitas questões a serem respondidas a respeito da dinâmica da 

escolarização das pessoas com deficiência em Ouro Preto. E ainda temos como sociedade uma 

longa caminhada. Ainda existe um longo percurso a ser percorrido para superar as 

representações estigmatizantes, segregadoras e capacitistas que ainda permeiam as 

representações sociais da deficiência. E ainda há uma grande distância a ser percorrida para que 

o abismo entre normativa e prática seja superado, e que o apoio técnico e formativo conclamado 
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pelos docentes que atuam no ensino regular possa ser efetivo e disseminado em todas as redes 

escolares do país. Mas acredito ser este o único caminho possível para que se cumpram os 

princípios de igualdade de direito defendido pelo artigo 5º de nossa Constituição. 
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APENDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Ouro Preto, __/__/2021 

 

Pesquisa:  A escolarização de pessoas com deficiência em Ouro Preto, MG: O que dizem as 

representações sociais e as estatísticas oficiais. 

Pesquisadora Responsável: Mestranda Cintia Marques de Queiroz Oliveira 

(Matrícula:  2020.10146 – e-mail: cintia.queiroz@aluno.ufop.edu.br) 

Caro Sr(a). _____________________________________________________ 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: “A escolarização de pessoas com 

deficiência em Ouro Preto, MG: O que dizem as representações sociais e as estatísticas 

oficiais”, desenvolvida pela mestranda Cintia Marques de Queiroz Oliveira, sob a orientação 

da Profa. Dra. Margareth Diniz, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal de Ouro Preto, Linha 2 (Desigualdades, Diversidades, 

Diferenças e Práticas Educativas Inclusivas).   

O objetivo desta pesquisa é investigar o processo de escolarização das pessoas com deficiência 

e necessidades educativas especiais do município de Ouro Preto, Minas Gerais, tendo como 

escopo metodológico as representações sociais das educadoras que participaram/participam 

deste processo e os dados estatísticos do Censo da Educação Básica do município de Ouro 

Preto. 

Usamos como escopo teórico metodológico a teoria das Representações Sociais, cunhada por 

Serge Moscovici (1978), por compreender que, ao valorizar os conhecimentos estabelecidos 

pelo senso comum, através das interações humanas que criam representações e significados 

para objetos e informações, conseguimos melhor compreender o as transformações da realidade 

por meio das ideias e valores subjetivos de determinado grupo.  

Dessa forma, a presente entrevista busca identificar as representações sociais dos professores 

das escolas municipais de Ouro Preto atuantes na educação infantil, anos iniciais e anos finais 

do ensino fundamental, sobre a escolarização de estudantes com deficiência. As respostas 

fornecidas pelos participantes serão analisadas com o uso da técnica de Análise de Discurso, 

esperamos que nos auxiliem na compreensão de como o(as) docente(a)s que atuaram e atuam 

na educação básica constroem suas representações sociais, e como representações contribuíram 

para a escolarização dos estudantes da educação especial do município de Ouro Preto, MG.  

Esta pesquisa trará grandes benefícios para a compreensão do processo de escolarização das 

pessoas com deficiências, bem como nos permitirá conhecer mais sobre as necessidades e as 

possibilidades dos professores (as) que atuam na educação básica municipal de Ouro Preto, 

MG. Sua participação é muito importante para nós.  

Em caso de dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos entre em contato com a 

Pesquisadora Responsável pelo e-mail: cintia.queiroz@aluno.ufop.edu.br 

(_) Declaro que li e aceito participar da pesquisa 

Assinatura ___________________________________________________________ 

mailto:cintia.queiroz@aluno.ufop.edu.br
mailto:cintia.queiroz@aluno.ufop.edu.br


APENDICE B: Banco de dados consolidado 

 

CONSOLIDADO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MATRICULADOS NA REDE REGULAR DE OURO PRETO ENTRE 2007 E 2017 

ESTUDANTE / SÉRIE 

CURSADA EM CADA ANO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1  CRECHE MUN./PRÉ-

ESCOLA APAE 
CRECHE MUN.   PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

2  PRÉ-ESCOLA MUN.     1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

3  PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.   2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

4  1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN.   3º ANO EF MUN.               

5  1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN.           6º ANO EF MUN. EJA EF FINAIS APAE 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

6  1º ANO EF MUN. 1º ANO EF MUN.   2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

7  1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 1º EM EST. 1º EM EST. 

8  1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

9  1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN.             9º ANO EF PRIV. 1º EM PRIV. 2º EM PRIV.  

10  1º ANO EF MUN.                     

11  1º ANO EF MUN. PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

12  2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.   1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

13  2º ANO EF MUN.                     

14  2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.     EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

15  2º ANO EF MUN. PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

16  2º ANO EF MUN. PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

17  3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN.   EJA EF INICIAIS APAE           EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

18  3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

19  4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.   6º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 1º EM EST. 2º EM EST. EJA EM EST.   4º EM MAGIS. EST. 

20  4º ANO EF MUN.                     

21  5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.                   

22  5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.           

23  6º ANO EF MUN.     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

24  6º ANO EF MUN.                     

25  6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.       9º ANO EF MUN.     1º EM EST. 2º EM EST.   

26  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA MUN.   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

27    PRÉ-ESCOLA MUN.                   

28    1º ANO EF MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

29  PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF MUN.   1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN./ EJA EF 

INICIAIS APAE 
5º ANO EF MUN.   EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

30    2º ANO EF MUN.     2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN.           

31  PRÉ-ESCOLA APAE 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.         

32    4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.               

33    5º ANO EF MUN.                   

34    5º ANO EF MUN.                   

35    6º ANO EF MUN.   8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

36    9º ANO EF MUN.                   

37      CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 

38      CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF PRIV. 3º ANO EF PRIV. 4º ANO EF PRIV. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

39      CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

40      PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN.     

41      PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.   

42      PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.   1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

43      PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN.     

44      PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.               

45      1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.             

46      1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

47      1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

48      1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

49      1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. EJA EF FINAIS MUN 6º ANO EF EST.   

50      2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. EJA EF FINAIS MUN EJA EF FINAIS MUN   

51      2º ANO EF MUN. 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

52      2º ANO EF MUN.                 

53      4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 1ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED. 

54      4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.       

55      4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 1ª EM INT.  FED. 1ª EM INT.  FED. 1ª EM INT.  FED. 

56    PRÉ-ESCOLA APAE 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF EST. 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

57      4º ANO EF MUN. 5º ANO EF PRIV.     6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.     

58      5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.               

59      5º ANO EF MUN.             EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

60      5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.           

61      5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.       

62      5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.         

63      5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

64      5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF EST.     1º EM EST. 2º EM EST.   

65      5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.   EJA EF FINAIS MUN EJA EF INICIAIS MUN.     

66      6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.           

67      6º ANO EF MUN.                 

68      6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.           

69      6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.           

70      6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 1º EM EST.   3º EM EST.   

71      7º ANO EF MUN.                 

72      7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

73      7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

74      7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 1º EM PRIV. 2º EM PRIV.  3º EM PRIV.        

75      7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

76      7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 1ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED.     

77      7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

78      7º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.           

79      8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.               

80      8º ANO EF MUN.   EJA EF FINAIS MUN             

81      9º ANO EF MUN. 1ª EM INT.  FED.               

82      9º ANO EF MUN. 1ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED.           

83      9º ANO EF MUN.                 

84        CRECHE MUN. CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 
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85        CRECHE MUN. CRECHE MUN. CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF APAE 

86        PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

87        PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

88        1º ANO EF MUN.               

89        2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.     

90        2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.       

91        3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.         

92        3º ANO EF MUN.       2º ANO EF MUN.       

93        3º ANO EF MUN.       EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

94        3º ANO EF MUN.   3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.     EJA EF FINAIS MUN 

95        3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

96        4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.     

97    2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.       

98        5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.           

99        5º ANO EF MUN.   EJA EF FINAIS MUN EJA EF FINAIS MUN         

100        5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.           

101        5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.           

102        6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

103        6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

104        6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

105        6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.           

106        6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.             

107        6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

108        6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.             

109        6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

110        6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

111        6º ANO EF MUN.               

112        6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.           

113        6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN.           

114        7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.             

115        8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

116        8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

117        8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

118        8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

119        8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.             

120        8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 1º EM EST.           

121        9º ANO EF MUN. 1º EM PRIV. 1º EM PRIV.           

122        9º ANO EF MUN. 1ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 1ª EM INT.  FED.         

123        9º ANO EF MUN.               

124        9º ANO EF MUN.               

125        9º ANO EF MUN.               

126          CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.           

127          CRECHE MUN.     1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN.     

128          CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN.   

129          CRECHE MUN. CRECHE MUN. CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

130          PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 

131          PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.   

132          PRÉ-ESCOLA MUN.   2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

133          PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

134          PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.           

135          1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.         

136          2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

137          2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

138          2º ANO EF MUN.             

139          2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.           

140          2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.       

141          3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.   4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

142          3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN.   6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST.   

143          3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.         

144          3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.         

145          4º ANO EF MUN.             

146          4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN.   7º ANO EF EST. 

147          4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.           

148          4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.         

149          5º ANO EF MUN. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 1º EM EST. 2º EM EST. 

150          5º ANO EF MUN.             

151          6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.         

152          6º ANO EF MUN.             

153          6º ANO EF MUN.             

154    4º ANO EF EST.     6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.         

155          7º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.           

156        EJA EF INICIAIS APAE 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.     3º EM EST.     

157            CRECHE MUN. CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA PRIV. PRÉ-ESCOLA PRIV. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

158            CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

159            CRECHE MUN. CRECHE MUN. CRECHE MUN.   1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

160            CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

161            PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 

162            1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.   

163            1º ANO EF MUN.           

164          1º ANO EF APAE 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

165            3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.       

166            3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

167            3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

168            4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.   

169            5º ANO EF MUN.           

170            5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF EST.       

171            9º ANO EF MUN.           

172              CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

173              PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.       

174              1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.   5º ANO EF MUN. 

175              2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 

176              2º ANO EF MUN.         
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177              3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

178              4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

179              4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

180              5º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

181              6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN.     

182              8º ANO EF MUN.         

183              8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN.       

184                PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

185        CRECHE - APAE CRECHE - APAE CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN.   3º ANO EF MUN. 

186                PRÉ-ESCOLA MUN.       

187          CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

188                PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

189                PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

190                PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.     

191                PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 

192                PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 1º ANO EF MUN. 

193                PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN.     

194                PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

195                1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

196                1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN.   

197                1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN.     

198                2º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 

199                3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF EST. 

200                3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN.     

201                3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN.   

202                3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

203                3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 

204                3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

205                4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

206                4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

207                5º ANO EF MUN.       

208                5º ANO EF MUN.       

209                5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

210                5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

211                5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.   

212                6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

213                6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN.     

214                6º ANO EF MUN.       

215          3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

216                6º ANO EF MUN.   7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

217                6º ANO EF MUN. EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

218              6º ANO EF EST. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. EJA EM EST. 

219                9º ANO EF MUN. 1º EM EST. 1º EM EST. 2º EM EST. 

220                  CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 

221                  CRECHE MUN. CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 

222                  PRÉ-ESCOLA MUN.     

223                  1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

224                  2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 

225                  2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

226                  3º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 

227                  3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 

228                  4º ANO EF MUN.     

229                  4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

230                  5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

231                  6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

232                  6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

233                  6º ANO EF MUN.     

234                  6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

235                5º ANO EF EST. 6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

236                  6º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

237          3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST.   6º ANO EF MUN.     

238                  7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

239                  7º ANO EF MUN.     

240                    CRECHE MUN. CRECHE MUN. 

241                    CRECHE MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 

242                    PRÉ-ESCOLA MUN. PRÉ-ESCOLA MUN. 

243                    PRÉ-ESCOLA MUN.   

244                    PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 

245                    PRÉ-ESCOLA MUN. 1º ANO EF MUN. 

246                    1º ANO EF MUN. 2º ANO EF EST. 

247                    1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

248                    1º ANO EF MUN. 2º ANO EF MUN. 

249                    2º ANO EF MUN. 3º ANO EF MUN. 

250                    3º ANO EF MUN. 4º ANO EF MUN. 

251                    4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 

252                    4º ANO EF MUN. 5º ANO EF MUN. 

253                    5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

254                    5º ANO EF MUN. 6º ANO EF MUN. 

255                    6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

256                    6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

257                  5º ANO EF PRIV. 6º ANO EF MUN. 7º ANO EF PRIV. 

258                    6º ANO EF MUN. 7º ANO EF MUN. 

259                    6º ANO EF MUN.   

260                    6º ANO EF MUN.   

261                    6º ANO EF MUN.   

262                    7º ANO EF MUN. 8º ANO EF MUN. 

263                    7º ANO EF MUN. 8º ANO EF EST. 

264                    8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

265          3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF MUN. 9º ANO EF MUN. 

266                      CRECHE MUN. 

267                      CRECHE MUN. 

268                      CRECHE MUN. 
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269                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

270                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

271                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

272                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

273                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

274                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

275                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

276                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

277                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

278                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

279                      PRÉ-ESCOLA MUN. 

280                      1º ANO EF MUN. 

281                      1º ANO EF MUN. 

282                      1º ANO EF MUN. 

283                      1º ANO EF MUN. 

284                      1º ANO EF MUN. 

285                      1º ANO EF MUN. 

286                      1º ANO EF MUN. 

287                      2º ANO EF MUN. 

288                      2º ANO EF MUN. 

289                      2º ANO EF MUN. 

290                      2º ANO EF MUN. 

291                      2º ANO EF MUN. 

292                      2º ANO EF MUN. 

293                      2º ANO EF MUN. 

294                      2º ANO EF MUN. 

295                      2º ANO EF MUN. 

296                      3º ANO EF MUN. 

297                      3º ANO EF MUN. 

298                      4º ANO EF MUN. 

299                1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF MUN. 

300                      4º ANO EF MUN. 

301                      4º ANO EF MUN. 

302                      4º ANO EF MUN. 

303                      4º ANO EF MUN. 

304                      5º ANO EF MUN. 

305                      5º ANO EF MUN. 

306                      5º ANO EF MUN. 

307                      5º ANO EF MUN. 

308                      5º ANO EF MUN. 

309                      6º ANO EF MUN. 

310                      6º ANO EF MUN. 

311                      6º ANO EF MUN. 

312                3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF MUN. 

313                  4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF MUN. 

314                    6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF MUN. 

315                      8º ANO EF MUN. 

316                      9º ANO EF MUN. 

317                      6º ANO EF MUN. 

318  1º ANO EF EST. 3º ANO EF EST.                   

319  2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST.                   

320  3º ANO EF EST.                     

321  3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST.                   

322  3º ANO EF EST. 1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST.   5º ANO EF EST.   6º ANO EF EST. EJA EF FINAIS MUN     EJA EF FINAIS MUN 

323  3º ANO EF EST.                     

324  5º ANO EF EST. 5º ANO EF EST.                   

325  6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 1º EM EST. 2º EM EST. 3º EM EST.           

326  6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST.                 

327  6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 7º ANO EF EST.                 

328  6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST.                 

329  6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST.   1º EM EST.         EJA EM EST.   

330  7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST.                 

331  1º EM EST. 3º EM EST.                   

332  1º EM EST. 1º EM EST.   2º EM EST. 3º EM EST.             

333  1º EM EST. 1º EM EST.                   

334    1º ANO EF EST.                   

335    1º ANO EF EST.                   

336    2º ANO EF EST.                   

337    2º ANO EF EST.                   

338    2º ANO EF EST.                   

339    2º ANO EF EST.                   

340    3º ANO EF EST.                   

341    3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST.                 

342    3º ANO EF EST.                   

343    5º ANO EF EST.                   

344    6º ANO EF EST.                   

345    6º ANO EF EST. 6º ANO EF EST.                 

346    6º ANO EF EST.                   

347    7º ANO EF EST.                   

348    8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 1º EM EST.               

349      8º ANO EF EST.                 

350  8º ANO EF PRIV. 9º ANO EF PRIV. 1º EM EST.                 

351      3º EM EST.                 

352      9º ANO EF EST.                 

353        1º ANO EF EST.               

354        4º ANO EF EST. 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

355          2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

356          2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 

357    4º ANO EF PRIV. 5º ANO EF PRIV.   6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST.   9º ANO EF EST. 1º EM EST. 2º EM EST. 3º EM EST. 

358          6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST.         

359            1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST.   4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 

360            1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 
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361          1º ANO EF APAE 2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST.     

362            2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST.         

363            2º ANO EF EST.           

364            3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST.     

365            4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 

366            4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST.         

367            1º EM EST. 2º EM EST. 3º EM EST.       

368            2º EM EST. 3º EM EST.         

369            9º ANO EF EST. 1º EM EST. 2º EM EST. 3º EM EST.     

370              1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST.   5º ANO EF EST. 

371              1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 

372              3º ANO EF EST.         

373              4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST.     

374              4º ANO EF EST. 5º ANO EF PRIV. 6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV. 

375              6º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 

376              6º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST.     

377              7º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 1º EM EST. 

378              7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST.     

379              8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 1º EM EST. 2º EM EST. 3º EM EST. 

380              2º EM EST. 2º EM EST.       

381                2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 

382                2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST.   5º ANO EF EST. 

383                4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

384                6º ANO EF EST.       

385                8º ANO EF EST.       

386                8º ANO EF EST. 8º ANO EF EST.     

387                  2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 

388                  3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 

389                  5º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 

390          1º ANO EF APAE       6º ANO EF EST.     

391                  1º EM EST. 2º EM EST. TÉC. CONCOM. EST. 

392                  1º EM EST. EJA EM EST.   

393                    1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST. 

394                    1º ANO EF EST.   

395                    1º ANO EF EST. 2º ANO EF EST. 

396                    2º ANO EF EST. 3º ANO EF EST. 

397                    3º ANO EF EST. 4º ANO EF EST. 

398                    4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 

399                    4º ANO EF EST. 5º ANO EF EST. 

400                    5º ANO EF EST. 6º ANO EF EST. 

401                    6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

402                    6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

403                    6º ANO EF EST.   

404                    6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

405                    6º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

406                    7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 

407                    7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 

408                    7º ANO EF EST. 7º ANO EF EST. 

409                    7º ANO EF EST. 8º ANO EF EST. 

410                    8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 

411                    8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 

412                    8º ANO EF EST. 9º ANO EF EST. 

413                    1º EM EST. 1º EM EST. 

414                    1º EM EST. 2º EM EST. 

415                    1º EM EST. 2º EM EST. 

416                    9º ANO EF EST. 1º EM EST. 

417                    9º ANO EF EST. 1º EM EST. 

418                    9º ANO EF EST.   

419                      2º ANO EF EST. 

420                      2º ANO EF EST. 

421                      4º ANO EF EST. 

422                      6º ANO EF EST. 

423                      6º ANO EF EST. 

424                      6º ANO EF EST. 

425                      8º ANO EF EST. 

426                      8º ANO EF EST. 

427                      8º ANO EF EST. 

428                      9º ANO EF EST. 

429                      9º ANO EF EST. 

430  4º ANO EF PRIV. 5º ANO EF PRIV.                   

431  6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV. 9º ANO EF PRIV. 1º EM PRIV. 2º EM PRIV.  3º EM PRIV.          

432  7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV.                   

433  7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV.                   

434  9º ANO EF PRIV.                     

435        2º ANO EF PRIV.               

436        4º ANO EF PRIV. 6º ANO EF PRIV. 6º ANO EF PRIV.           

437          2º ANO EF PRIV.           EJA EF FINAIS APAE 

438            CRECHE- PRIV.  PRÉ-ESCOLA PRIV. PRÉ-ESCOLA PRIV. PRÉ-ESCOLA PRIV. 1º ANO EF PRIV. 2º ANO EF PRIV. 

439            1º ANO EF PRIV.           

440              CRECHE- PRIV.  CRECHE- PRIV.  PRÉ-ESCOLA PRIV. PRÉ-ESCOLA PRIV. 1º ANO EF PRIV. 

441              PRÉ-ESCOLA PRIV. 1º ANO EF PRIV. 2º ANO EF PRIV. 3º ANO EF PRIV. 4º ANO EF PRIV. 

442              4º ANO EF PRIV. 5º ANO EF PRIV. 6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV.   

443              5º ANO EF PRIV. 6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV.     

444              6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV. 9º ANO EF PRIV.   

445              6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV. 9º ANO EF PRIV.   

446              7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV.       

447              7º ANO EF PRIV.         

448              8º ANO EF PRIV.         

449              8º ANO EF PRIV. 9º ANO EF PRIV. 1º EM PRIV.     

450              1º EM PRIV. 2º EM PRIV.  3º EM PRIV.      

451              1º EM PRIV. 2º EM PRIV.  3º EM PRIV.      

452              2º EM PRIV.  3º EM PRIV.        
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453              9º ANO EF PRIV. 1º EM PRIV. 2º EM PRIV.  3º EM PRIV.    

454                CRECHE- PRIV.  PRÉ-ESCOLA PRIV. PRÉ-ESCOLA PRIV. 1º ANO EF PRIV. 

455                PRÉ-ESCOLA PRIV. PRÉ-ESCOLA PRIV. 1º ANO EF PRIV. 2º ANO EF PRIV. 

456                  6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV.   

457                  6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV. 8º ANO EF PRIV. 

458                  8º ANO EF PRIV. 9º ANO EF PRIV.   

459                  8º ANO EF PRIV. 9º ANO EF PRIV. 1º EM PRIV. 

460                  9º ANO EF PRIV. 1º EM PRIV. 2º EM PRIV.  

461                  9º ANO EF PRIV.   2º EM PRIV.  

462                    CRECHE- PRIV.  CRECHE- PRIV.  

463                    PRÉ-ESCOLA PRIV.   

464                    PRÉ-ESCOLA PRIV.   

465                    PRÉ-ESCOLA PRIV. PRÉ-ESCOLA PRIV. 

466                    1º ANO EF PRIV. 2º ANO EF PRIV. 

467                    1º ANO EF PRIV. 2º ANO EF PRIV. 

468                    3º ANO EF PRIV.   

469                    3º ANO EF PRIV.   

470                    3º ANO EF PRIV. 4º ANO EF PRIV. 

471                    4º ANO EF PRIV.   

472                    4º ANO EF PRIV. 5º ANO EF PRIV. 

473                    5º ANO EF PRIV. 6º ANO EF PRIV. 

474                    5º ANO EF PRIV.   

475                    5º ANO EF PRIV.   

476                    6º ANO EF PRIV.   

477                    6º ANO EF PRIV.   

478                    6º ANO EF PRIV. 7º ANO EF PRIV. 

479                    7º ANO EF PRIV.   

480                    7º ANO EF PRIV.   

481                      CRECHE- PRIV.  

482                  2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 5º ANO EF PRIV. 

483                      2º EM PRIV.  

484    3ª EM INT.  FED.                   

485      1ª EM INT.  FED.                 

486      1ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED.             

487      1ª EM INT.  FED.                 

488      2ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED.               

489              1ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED.   

490                1ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED. 

491                2ª EM INT.  FED. 2ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED. 3ª EM INT.  FED. 

492                  1ª EM INT.  FED. 1ª EM INT.  FED.   

493                  1ª EM INT.  FED.     

494                  2ª EM INT.  FED.     

495                    3ª EM INT.  FED.   

496                      1ª EM INT.  FED. 

497                      1ª EM INT.  FED. 

498                      3ª EM INT.  FED. 

499  EJA EF INICIAIS MUN. EJA EF INICIAIS MUN. EJA EF FINAIS EST. EJA EF FINAIS EST.   EJA EM EST. EJA EM EST.         

500      EJA EF INICIAIS MUN. EJA EF FINAIS MUN               

501        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS MUN.             

502  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS MUN. EJA EF INICIAIS MUN.           

503            EJA EF FINAIS MUN           

504              EJA EF FINAIS MUN EJA EF FINAIS MUN       

505                EJA EF INICIAIS MUN. EJA EF INICIAIS MUN.     

506                EJA EF FINAIS MUN       

507  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS MUN.   EJA EF INICIAIS MUN. 

508  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS MUN EJA EF FINAIS MUN 

509                      EJA EF FINAIS MUN 

510    EJA EM EST.                   

511          EJA EM EST.             

512                EJA EM EST.       

513                    EJA EF FINAIS EST.   

514                    EJA EM EST.   

515                      EJA EM EST. 
             

CONSOLIDADO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MATRICULADOS NA APAE - OURO PRETO ENTRE 2007 E 2017 

ESTUDANTE / SÉRIE 

CURSADA EM CADA 

ANO  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

2  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE                   

3  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

4  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

5  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

6  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

7  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

8  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

9  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

10  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

11  PRÉ-ESCOLA APAE                     

12  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

13  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

14  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     

15  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

16  PRÉ-ESCOLA APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

17  PRÉ-ESCOLA APAE     PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

18  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

19  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

20  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

21  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE       

22  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

23  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 
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24  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

25  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

26  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE               

27  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

28  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

29  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

30  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

31  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

32  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

33  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

34  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

35  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

36  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE               

37  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

38  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

39  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

40  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

41  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     

42  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

43  PRÉ-ESCOLA APAE                     

44  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

45  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

46  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

47  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE       EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

48  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

49  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

50  PRÉ-ESCOLA APAE                     

51  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

52  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

53  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

54  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

55  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

56  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

57  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

58  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

59  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

60  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE             

61  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

62  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE                   

63  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

64  PRÉ-ESCOLA APAE           EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

65  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

66  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

67  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

68  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

69  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

70  PRÉ-ESCOLA APAE                     

71  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

72  PRÉ-ESCOLA APAE     1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

73  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

74  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

75  PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

76  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

77    PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

78  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

79  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

80    PRÉ-ESCOLA APAE                   

81  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE           EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

82  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE                   

83    PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

84  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

85    PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

86    PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

87    PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

88  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

89    PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE           

90  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE                   

91    PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

92  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

93  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

94    PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

95    PRÉ-ESCOLA APAE               3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

96  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

97  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

98  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

99  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

100  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE                   

101  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

102  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

103  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

104  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

105  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

106    PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

107  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

108  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

109  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

110  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

111  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

112  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

113  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

114  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

115  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           
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116  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

117  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

118  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

119  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

120  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE       EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

121  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE                   

122  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

123  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

124  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

125  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE               

126    PRÉ-ESCOLA APAE   1º ANO EF APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

127  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

128    PRÉ-ESCOLA APAE       2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

129  EJA EF INICIAIS APAE PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

130    PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

131    PRÉ-ESCOLA APAE   PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

132    PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE             

133    PRÉ-ESCOLA APAE   PRÉ-ESCOLA APAE   2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

134    PRÉ-ESCOLA APAE                   

135    PRÉ-ESCOLA APAE   EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE         EJA EF FINAIS APAE 

136    PRÉ-ESCOLA APAE                 EJA EF FINAIS APAE 

137    PRÉ-ESCOLA APAE                   

138        CRECHE - APAE CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

139        CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE             

140        CRECHE - APAE CRECHE - APAE             

141        CRECHE - APAE CRECHE - APAE CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE         

142        PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

143        PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

144        PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

145        PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

146        PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

147        PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

148        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

149        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

150        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

151        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

152        1º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

153        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE     4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

154        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

155        1º ANO EF APAE         5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

156        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

157        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

158        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

159        1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

160          CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE         

161          CRECHE - APAE CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

162          CRECHE - APAE CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

163          CRECHE - APAE             

164        EJA EF INICIAIS APAE 1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

165          1º ANO EF APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

166          1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

167          1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

168          1º ANO EF APAE             

169          1º ANO EF APAE             

170          1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

171          1º ANO EF APAE             

172            PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE   

173            PRÉ-ESCOLA APAE CRECHE - APAE         

174            1º ANO EF APAE 1º ANO EF APAE       1º ANO EF APAE 

175            1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

176            1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

177              CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

178              CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

179              CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE 1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

180              3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 5º ANO EF APAE 

181                PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 

182                1º ANO EF APAE       

183                2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE 

184                3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

185                3º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

186                  CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 

187                  2º ANO EF APAE 3º ANO EF APAE   

188                  5º ANO EF APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

189                    CRECHE - APAE CRECHE - APAE 

190                    CRECHE - APAE PRÉ-ESCOLA APAE 

191                    CRECHE - APAE   

192                    CRECHE - APAE CRECHE - APAE 

193                    PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 

194                    PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 

195                    PRÉ-ESCOLA APAE PRÉ-ESCOLA APAE 

196                    1º ANO EF APAE   

197                    1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

198                    1º ANO EF APAE 2º ANO EF APAE 

199                    4º ANO EF APAE 4º ANO EF APAE 

200                      CRECHE - APAE 

201                      CRECHE - APAE 

202                      PRÉ-ESCOLA APAE 

203                      3º ANO EF APAE 

204  EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

205  EJA EF INICIAIS APAE                     

206  EJA EF INICIAIS APAE                     

207  EJA EF INICIAIS APAE                     



221 

 

 

208  EJA EF INICIAIS APAE                     

209  EJA EF INICIAIS APAE       EJA EF INICIAIS APAE         EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

210  EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

211  EJA EF INICIAIS APAE                     

212        EJA EF INICIAIS APAE               

213        EJA EF INICIAIS APAE               

214        EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

215        EJA EF INICIAIS APAE               

216        EJA EF INICIAIS APAE               

217        EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE           

218        EJA EF INICIAIS APAE           EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

219        EJA EF INICIAIS APAE               

220        EJA EF INICIAIS APAE               

221        EJA EF INICIAIS APAE           EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

222        EJA EF INICIAIS APAE               

223        EJA EF INICIAIS APAE               

224        EJA EF INICIAIS APAE               

225        EJA EF INICIAIS APAE               

226        EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE         EJA EF INICIAIS APAE 

227        EJA EF INICIAIS APAE           EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

228        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

229        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

230        EJA EF INICIAIS APAE               

231        EJA EF INICIAIS APAE               

232        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

233        EJA EF INICIAIS APAE     EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

234        EJA EF INICIAIS APAE               

235        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   

236        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

237        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

238        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

239        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   

240        EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

241        EJA EF INICIAIS APAE               

242          EJA EF INICIAIS APAE             

243          EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

244          EJA EF INICIAIS APAE   EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

245          EJA EF INICIAIS APAE             

246            EJA EF INICIAIS APAE           

247            EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

248              EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

249              EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

250                EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

251                  EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

252                  EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

253                  EJA EF INICIAIS APAE     

254                  EJA EF FINAIS APAE     

255                  EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

256                  EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

257                  EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

258                    EJA EF FINAIS APAE EJA EF FINAIS APAE 

259                    EJA EF INICIAIS APAE   

260                    EJA EF INICIAIS APAE EJA EF INICIAIS APAE 

261                      EJA EF INICIAIS APAE 

262                      EJA EF INICIAIS APAE 

263                      EJA EF FINAIS APAE 

264                      EJA EF FINAIS APAE 
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