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Resumo: O paradigma da inclusão é uma realidade que tem tencionado discussões na Educação 

Superior, uma vez que os docentes têm se deparado com questionamentos semelhantes aqueles 

já difundidos na Educação Básica. As representações sociais que permeiam a concepção sobre 

determinado assunto, não se fundam nas concepções individuais ou coletivas, mas nos 

processos que regem as trocas e as interações sociais, com o meio, com os outros e com os 

objetos, por isso são consideradas difusas, multifacetadas, em constante movimento, 

transformação e presentes em diferentes contextos de interação social, inclusive nas concepções 

dos docentes frente a deficiência e sua repercussão na prática pedagógica. Deste modo, este 

trabalho tem como objetivo conhecer o histórico e conceitos que perpassam as RS e os estudos 

sobre as RS da deficiência, visando contribuir para as reflexões sobre a prática docente na 

Educação Superior na perspectiva inclusiva. Trata, portanto, de um estudo teórico com base na 

fenomenologia, que busca suscitar questionamentos sobre a prática pedagógica e as 

representações sociais da deficiência, com base nos escritos de Serge Moscovici e Gilberta 

Januzzi. Procurando realizar reflexões acerca da temática proposta, observou-se que a criação 

de representações sociais funciona na mente humana como forma de ajustamento a realidade 

social na qual o homem está inserido. Elas auxiliam na interpretação da realidade diária e na 

maneira como as pessoas enfrentam as diversas situações de vida, auxiliando na tomada de 

decisão. Estão, portanto, diretamente ligadas aos processos sociais envolvidos com as 

diferenças presentes na sociedade, são uma forma de criação coletiva que implicam nas 

condições de vida social e se transformam conforme as necessidades de cada contexto ao longo 

do tempo, buscando certo equilíbrio entre esses processos de influência social. Portanto, 

influenciam e são influenciadas pelos diferentes contextos e implicam na concepção e prática 

desenvolvida com as pessoas com deficiência, frente a diversidade cada vez mais presente na 

Educação Superior, fato que suscita reflexão e qualificação didático-pedagógica. 
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Introdução 

 

O estudo das Representações sociais (RS), tem sido vasto na literatura nacional e 

internacional, principalmente entre os sociólogos e psicólogos que se preocupam em estudar os 
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efeitos que os fenômenos sociais têm sobre cada indivíduo e, por conseguinte, os reflexos 

individuais. Desta maneira, para compreender como as representações sociais tem influenciado 

as condutas humanas é pertinente conhecer seus conceitos e sua evolução nas pesquisas, 

principalmente aquelas que tratam sobre a percepção em relação a deficiência. As deficiências, 

por conseguinte, também são pauta de diferentes estudos interdisciplinares, pois envolvem as 

diferentes áreas do conhecimento. Cita-se especialmente, aquelas vinculadas ao conceito 

biopsicossocial de deficiência, que se ocupam de estudar as implicações delas, na 

funcionalidade e na qualidade de vida dos sujeitos, ofertando um olhar sobre os diferentes 

aspectos biopsicossociais que envolvem a condição da deficiência na atualidade 

(CHRISTMANN; PAVÃO, 2018).  

Além disso, há uma diversidade de estudos que se ocupam do processo formativo das 

pessoas com deficiência, ofertando um enfoque para a educação, nos diferentes níveis de ensino 

(PLETSCH; LEITE, 2018), assim como o olhar para a acessibilidade do ponto de vista das 

ciências tecnológicas, para o direito das pessoas com deficiência, entre outros. Entretanto, todos 

tem uma concepção prévia de deficiência, que perpassa a abordagem das áreas do conhecimento 

e que para além dos aprendizados produzidos na academia, trazem consigo concepções prévias, 

estruturadas a partir das representações sociais traçadas ao longo dos anos. 

 Nesse sentido, esse texto tem como objetivo conhecer o histórico e conceitos que 

perpassam as RS e os estudos mais recentes sobre as RS da deficiência, visando contribuir para 

as reflexões sobre a prática docente na Educação Superior na perspectiva inclusiva. Para 

responder ao objetivo, optou-se por realizar um estudo teórico, com base na utilização de obras 

de Serge Moscovici e Gilberta Januzzi, que perpassam respetivamente o fenômeno das 

representações sociais, a formação de professores e a história das pessoas com deficiência no 

Brasil. Além disso, foram utilizados artigos científicos que trazem uma abordagem atual para a 

pesquisa. 

 

Conceito de representações sociais 

 

David Émilie Durkheim foi o filósofo que primeiro empregou o termo “representações 

coletivas”, que designava o resultado das interpretações de uma sociedade sobre determinado 

tema e que se desenvolviam a partir da cultura em que estavam inseridas as representações de 

uma coletividade. Um contexto menos complexo, mais estático e tradicional, no qual as 

mudanças ocorriam lentamente. Serge Moscovici (2001), o pesquisador mais influente sobre a 

pesquisa das RS, refere que segundo Durkheim as representações coletivas apresentavam como 



principais características, o fato de serem estáveis e ter o poder de coagir, podendo servir como 

integrante do contexto de sociedade.  

 

O filósofo acreditava que as representações tinham uma vida própria e eram forjadas a 

partir das percepções criadas na sociedade como uma inteligência única entre todos os 

componentes, como forma de manter uma unidade nas condutas e fenômenos que ocorriam 

dentro de um contexto social. Por isso suas características de estabilidade, não mudavam com 

o tempo e tinham o poder de manter as condutas sociais. Para Jodelet (2001), Durkheim 

afirmava que as representações coletivas eram exteriores, desenvolvidas a partir dos 

acontecimentos sociais e que penetravam cada pessoa, influenciando suas condutas, assim as 

concepções individuais eram regidas pelas representações coletivas. 

Para Guareschi  e Jovchelovitch (1995), o conceito de RS é composto de diversos 

elementos que se apresentam ligados: ele é um conceito dinâmico e explicativo, tanto da 

realidade social, como física e cultural; possui uma dimensão teórica e transformadora; junta 

aspectos culturais, cognitivos e valorativos, isto é, ideológicos; está presente nos meios e nas 

mentes, se constituindo uma realidade presente nos objetos e nos sujeitos, é um conceito sempre 

relacional e, por isso mesmo, social.  

A comunicação é o meio pelo qual as representações circulam e se transformam. As 

representações incidem sobre os aspectos estruturais e formais do pensamento social, uma vez 

que está vinculada às interações sociais, que influenciam as condutas na vida prática e afetiva 

dos grupos sociais e por isso adquirem tal força de influência instaurando versões de realidade, 

que são comuns e partilhadas pelos seus membros (JODELET, 2001). 

Para Jodelet (2001), a criação de RS funciona na mente humana como forma de 

ajustamento a realidade social na qual o homem está inserido. Elas auxiliam na interpretação 

da realidade diária e na maneira como as pessoas enfrentam as diversas situações de vida, 

auxiliando na tomada de decisão (JODELET, 2001). Moscovici (2001, p. 61) corrobora, 

afirmando que as RS são constituídas para servir de norte, são fio condutores para a vida em 

sociedade, são conhecimentos compartilhados que são concebidos “a fim de moldar a visão e 

construir a realidade na qual se vive. Ela se integra às relações e aos comportamentos de cada 

um”. 

Tais concepções, enfatizam a relevância e poder que as RS têm, uma vez que 

influenciam a maneira com que a sociedade se comporta e como se organiza dentro de uma 

realidade que é particular de cada uma, mas que também adquirem status de ordem social na 

medida que ultrapassam as fronteiras culturais. As RS são criadas e se transformam ao longo 



do tempo e as percepções individuais, por mais particulares que sejam, são também 

influenciadas pela ordem criada pelas RS, dentro de princípios de moral e ética social. 

 As pessoas percebem o mundo tal como ele é e, todas essas percepções, tem relação 

com os estímulos e sensações que são provocadas pelas interações com o ambiente e a 

sociedade como um todo. As respostas aos estímulos externos e internos, são também 

condicionadas às respostas dadas pelos demais membros da comunidade (MOSCOVICI, 2003), 

por isso a cultura é um influenciador da formulação das RS, uma vez que elas devem ser aceitas 

pela comunidade como reais para que tomem forma e alcancem toda a sociedade. 

As RS sofrem a influência de um ambiente que é criado e modificado pelo homem. 

Nesse aspecto Jodelet (2001, p. 27) afirma que na interação homem e ambiente ou fenômeno 

“[...] a representação social é sempre a representação de alguma coisa (objeto) e de alguém 

(sujeito). As características do sujeito e do objeto nela se manifestam”. As RS surgem, portanto, 

de interações e nem sempre é possível reconhecer exatamente de onde ela surgiu, quais os 

fatores que mais influenciaram a constituição de seu caráter, por isso as relações entre os 

indivíduos, o mundo e a sociedade como um todo são os constituintes das RS. 

Segundo Jodelet (2001, p. 22) “[...] é uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. Para a mesma autora, as RS têm como objeto uma 

relação de simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe significações). 

Assim, os significados atribuídos nas RS são resultado de atividades sociais resultantes da 

construção e expressão de cada sujeito, dentro de uma sociedade.  

Seria possível então afirmar que as RS estão engendradas em cada pessoa, assim elas 

não são constituídas somente pela maneira que cada pessoa pensa, uma vez que justamente o 

que cada pessoa pensa depende das RS. Moscovici (2003, p. 37), refere que não se trata de um 

processo impositivo, mas sim um processo sequencial de elaboração e mudanças que ocorrem 

no decorrer do tempo e se transformam com as gerações, de acordo com cada realidade. Nesse 

sentido talvez seja impossível dizer se a RS é temporal ou atemporal, uma vez que ela se 

transforma sem que as pessoas possam com seus pensamentos particulares controlar, é um 

processo involuntariamente social. 

As RS são diferentes em cada grupo social, uma vez que a cultura influencia a formação 

de opinião e da moral para a vivência em determinada sociedade. Nesse aspecto Moscovici 

(2003), refere que as experiências humanas são somadas a realidades que não predeterminadas 

por convenções sociais, distinguindo entre as mensagens que são significantes e não 

significantes para o grupo, atribuindo uma uniformidade que garante a constituição das RS. 

Assim para o autor “[...] Nenhuma mente está livre dos efeitos condicionantes anteriores que 



lhe são impostos por suas representações, linguagem ou cultura” (MOSCOVICI, 2003, p. 35). 

Deste modo, o pensamento dos homens é influenciado pelas comunicações que estabelece, 

organizando os pensamentos que estão condicionados tanto pelas RS como pela cultura na qual 

ele está inserido.   

As principais características que definem as RS são a ancoragem e a objetivação, 

segundo Rocha (2014). Esses mecanismos são responsáveis por transformar algo não familiar 

em familiar, inicialmente trazendo para a interpretação particular e em seguida reproduzindo 

naquilo que a pessoa vê, toca e controla (MOSCOVICI, 2003). A ancoragem tem como objetivo 

ancorar (dar base, suporte), as ideias estranhas ao pensamento, reduzindo-as e categorizando-

as, o que possibilita torná-las familiares. Em outras palavras, ancorar é trazer para categorias e 

imagens conhecidas o que ainda não está classificado e rotulado, ou ainda, tem a função de 

fornecer um contexto inteligível ao objeto, interpretá-lo. Já a objetivação, procura tornar algo 

abstrato em quase concreto, visível a uma realidade, ou seja, “transferir o que está na mente em 

algo que exista no mundo físico”, (MOSCOVICI, 2003, p. 61). 

Segundo Rocha (2014), a ancoragem significa atribuir características ao objeto 

conforme cada cultura ou saberes, readequando para se enquadrar naquela sociedade, aproxima 

assim o sujeito do objeto e fortalece a identidade de um grupo, uma vez que estão implicadas 

as RS por elas forjadas.  Moscovici (2003), refere que ancorar é classificar e dar nome a alguma 

coisa, que até então era estranha ao pensamento, mas que se fundamenta em concepções já 

existentes sobre o seu entorno. Na objetivação, Rocha (2014, p. 57), destaca que, “as noções 

abstratas são transformadas em algo concreto, visível, materializando-se a palavra”, assim 

objetivar significa trazer para a realidade, dentro de um contexto que envolve as concepções já 

construídas pela sociedade, bem como o contexto histórico e social de cada pessoa.  

O estudo das RS é vasto na literatura mundial, sendo realizado sob diferentes 

perspectivas, tendo uma inserção interdisciplinar, mas que se enredam sobre os preceitos da 

psicologia social. Um exemplo interessante disso é a realização de um levantamento5 simples 

do termo “representações sociais” no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, que reúne 

as produções dos programas de pós-graduação brasileiros. Somente no ano de 2017, foram 

publicadas 4908 teses de doutorado sobre o assunto, sem distinção de área do conhecimento. A 

pesquisa na biblioteca virtual Scielo, a mais conhecida na comunidade acadêmica, de fácil 

acesso, apresentou um total de 364 artigos vinculados a pesquisa em periódicos brasileiros, sem 

estabelecer critérios de período e área do conhecimento. Destes 364 artigos, 39 foram 
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publicados entre o ano de 2016 e agosto de 2018, representando um número significativo de 

publicações sobre a temática.  

Alves (2015) realizou um levantamento sobre as pesquisas em RS no Brasil. Segundo a 

autora, a disseminação da teoria no Brasil ocorreu a partir dos anos 1980 e deflagrou uma série 

de movimentos que se utilizaram da temática para estudar os diferentes fenômenos sociais. 

Destaca-se as Jornadas Internacionais sobre Representações Sociais (JIRS) que tiveram início 

no ano de 1998 no Brasil, as Conferências Internacionais sobre Representações Sociais que 

ocorrem em anos alternados, um Grupo de Trabalho “Representações Sociais”, criado em 1990 

junto à Associação Nacional de Pesquisa em Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP), e 

eventos que congregam um número significativo de estudos na área. Além disso, há segundo a 

autora, um significativo avanço das pesquisas sobre RS principalmente na área da psicologia, 

educação e saúde. 

Segundo Moscovici (2003, p. 59), para estudar as RS é preciso “[...]sempre tentar 

descobrir a característica não-familiar que a motivou, que esta absorveu. Mas é particularmente 

importante que o desenvolvimento de tal característica seja observado no momento exato em 

que ela emerge na esfera social”.  

Devido as características difusas e constantes das representações sociais, Sá (1998, 

p.21), refere que os fenômenos das RS “não podem simplesmente ser captados pela pesquisa 

de um modelo direto e completo”. Segundo o autor é necessário atentar para essa concepção, 

uma vez que as RS estão contidas em universos consensuais de pensamentos e na medida em 

que se resume a busca pelas RS nesse mesmo universo de maneira objetiva e completa, o 

produto deste estudo seria também uma representação social. 

 

Representações sociais, docência e as pessoas com deficiência 

 

As pessoas com deficiência, passaram por diferentes momentos em sua constituição 

histórica, passando da exclusão e segregação, à integração e atualmente se vive a inclusão. Lobo 

(2015), faz um resgate histórico dos processos de segregação e exclusão social pelo qual as 

pessoas com deficiência viveram no Brasil, desde a colonização. Enfatiza durante todo o texto 

a concepção de perigo social estabelecido na sociedade, o que relegava essa população tanto 

aos castigos advindos da igreja, como consequência das regras morais instituídas, quanto ao 

enclausuramento devido ao perigo de “contágio” e a monstruosidade que elas representavam 

para a sociedade. Januzzi (2004) traz em obra amplamente utilizada na área da Educação, a 

história de constituição de direitos da pessoa com deficiência ao longo das diferentes fases de 

compreensão da deficiência e a partir disso os movimentos para conquista de direitos.  



Vale, contudo lembrar, que a concepção de deficiência, teve uma influência importante 

da área da saúde, tendo em vista os diferentes estudos realizados ao longo dos anos para 

compreender as origens e “consequências” das diferentes deficiências para um organismo 

humano, pautado sobre concepções de normalidade (CHRISTMANN; PAVÃO, 2018). Esse 

fato implicou na modificação destas concepções ao longo dos tempos e acabam por refletir na 

percepção que hoje se adota na sociedade. 

No que tange as RS, Moscovici (2001, p. 62) refere que elas não se fundam nas 

concepções individuais ou coletivas, mas nos processos que regem as trocas e as interações, 

que são as interações sociais, com o meio, com os outros e com os objetos, contribuindo para a 

formação de condutas, orientando relações e comunicações entre indivíduos. Segundo Sá 

(1998), os fenômenos das RS estão difundidos na cultura, nas práticas sociais, nas instituições, 

nas comunidades, nas comunicações individuais e coletivas, nos meios de comunicação em 

massa, “estão espalhadas por aí”. Por isso para o autor, as RS são difusas, multifacetadas, em 

constante movimento e transformação e presentes em diferentes contextos de interação social.  

Este fato, remete pensar que as concepções sobre a deficiência foram se constituindo ao 

longo dos anos e apesar de ter ocorrido transformações, que podem ser observadas pelos 

diferentes movimentos histórico sociais (segregação, integração e exclusão), os discursos 

produzidos na sociedade ainda perpetuam processos de exclusão e preconceito, que são reflexo 

da constituição histórica destas RS. Tal fato se sustenta,  pois conforme refere Moscovici 

(2003), as RS estão diretamente ligadas aos processos sociais que estão envolvidos com as 

diferenças presentes na sociedade, são uma forma de criação coletiva que implicam nas 

condições de vida social e se transformam conforme as necessidades de cada contexto ao longo 

do tempo, buscando certo equilíbrio específico entre esses processos de influência social.  

Como um processo dinâmico elas estão condicionadas as mudanças também dos interesses do 

homem, que geram novas formas de comunicação e por isso a necessidade de inovação a partir 

de uma estrutura representacional já existente (MOSCOVICI, 2003), ou seja, as representações 

sociais são reinventadas para servir as exigências de uma sociedade, caracterizada pelo 

pluralismo e pela rapidez com que as mudanças econômicas, políticas, filosóficas, religiosas e 

culturais ocorrem, ou seja, sociedades mais dinâmicas e fluidas.  

As RS se constituem quando as interpretações são sentidas por cada pessoa ou 

transferidas para elas e elas lhe atribuem significado, assim a percepção que se perpetuou na 

sociedade sobre a pessoa com deficiência, tratando-a como um perigo social, acaba por ser 

reproduzida na sociedade, constituindo a representação social da deficiência. As RS são tratadas 

como fenômenos complexos ativados e em ação com a vida social, onde a comunicação entre 

os indivíduos é uma forma de estabelecer vinculo e criar uma identidade social, que se estrutura 



sobre uma realidade exterior ao pensamento humano, mas sintetizado pela sociedade com base 

em sua organização (JODELET, 2001). A identidade da pessoa com deficiência por muitos 

anos foi (e talvez ainda seja), de pessoas incapacitadas de realizar atividades que as pessoas 

consideradas “normais” estão habituadas a realizar 

Moscovici (2003, p. 41) afirma que as RS têm vida própria, circulam pela sociedade e 

“se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações, enquanto velhas representações morrem”. Assim quanto mais a origem de uma 

RS é esquecida mais enraizada ela se torna e quanto menos consciência as pessoas tem sobre 

ela, mais influência elas têm sobre a vida humana na sociedade.  

A constituição das RS foram se difundindo e implicando nos processos evolvidos com 

a educação das pessoas com deficiência. Inicialmente o direito a educação era negado, pelo fato 

de compreender que essas pessoas não tinham capacidade de aprender. Em seguida, por volta 

dos anos 1800 as pessoas com deficiência, passaram a fazer trabalhos manuais, uma vez que 

necessitavam auxiliar na sua subsistência, frente a organização econômica da sociedade. Por 

volta de 1850 surge no Brasil, algumas instituições, voltadas ao atendimento de deficiências 

específicas, porém com uma atenção mais voltada aos cuidados com a saúde e ações 

pedagógicas específicas (JANUZZI, 2004). 

Nos anos que se sucederam os movimentos foram se difundindo e se modificando. Em 

1961, Lei 4.024/1961 previa o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente 

dentro do sistema geral de ensino, com o objetivo de integrá-los na comunidade. Dez anos 

mais tarde, a Lei n° 5.692/1971 passou a preconizar um “tratamento especial” para alunos 

com deficiências físicas e mentais, que apresentavam atraso na idade de matrícula. 

Considerando essa nova orientação, as classes e escolas especiais foram se estruturando para 

atender essas pessoas. Em 1988 a Constituição Federativa do Brasil, traz como objetivo 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV). No artigo 205, define que a educação é um 

direito de todos, estabelecendo no artigo subsequente a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola” como um dos princípios para o ensino, sendo um dever do Estado, a 

oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 

(art. 208) (JANUZZI, 2004). 

Documentos internacionais como a Declaração de Educação Para Todos (UNESCO, 

1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), impulsionaram um novo olhar para as 

pessoas com deficiência, passando para o processo de inclusão, que implica novas estruturações 

quanto a concepção e prática frente a pessoa com deficiência. Somente em 2008, por meio da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008), o ingresso, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/108164/lei-de-diretrizes-e-base-de-1961-lei-4024-61
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71


permanência e conclusão dos estudantes a todos os níveis de ensino em igualdade de 

oportunidades na rede regular de ensino foi obrigatório. No que tange a Educação Superior, 

apesar do ingresso de pessoas com deficiência já ocorrer há anos, somente em 2016, com a 

publicação da Lei 13.409/ 2016, a exigência de reserva de cotas nas vagas de ingresso para 

pessoas com deficiência na rede pública de Ensino Superior foi exigida, garantindo ainda o 

apoio pedagógico para esses estudantes por meio de diferentes programas governamentais 

(BRASIL, 2016). 

Essa realidade da educação de pessoas com deficiência no Ensino Superior é recente, 

por isso muitos pesquisadores têm se preocupado em discutir os processos que estão 

envolvidos com a diversidade que se encontra nas instituições. Essa discussão perpassa os 

aspectos envolvidos com a acessibilidade em suas diferentes dimensões, a formação docente 

para atuar com estes estudantes, entre outros aspectos. As concepções sobre deficiência foram 

se estruturando por meio das representações sociais da deficiência ao longo dos anos e acaba 

por interferir, de maneira negativa ou positiva nas práticas desenvolvidas frente aos 

estudantes.  

Essa observação imprime pensar sobre a formação do docente que atua com essa 

população, suas representações e seu processo de formação, considerando que academia 

prepara o professor para atuar com estudantes sem deficiência. Segundo Tardif (2014, p.207) 

“O primeiro ponto que queremos colocar em evidência é a representação do professor que se 

destaca da nossa reflexão. Noutras palavras, como vemos o professor? [...]”. O professor traz 

consigo uma história, experiência e percepções, que implicam em sua prática pedagógica, 

também quando se trata de pessoas com deficiência. Portanto, há que se repensar na formação 

dos docentes que atuam no Ensino Superior, de modo que eles estejam preparados para atuar 

frente a diversidade e relevando suas concepções constituídas ao longo dos anos a partir de 

experiências particulares. Assim, entende-se que nem todos estão preparados e receptivos a 

atuar nessa diversidade, fato que precisa ser considerado. 

Para Tardif e Lessard (2014, p. 161), há um dilema na tarefa de professor, qual seja, 

garantir a equidade no tratamento dos estudantes, considerando as suas diferenças, sejam elas 

“individuais, sociais e culturais. Esse dilema é a consequência permanente e inevitável de um 

trabalho dirigido a uma coletividade, mas que, para ser eficaz, deve dizer respeito aos 

indivíduos e considerar suas diferenças para fazê-lo progredir [...]”. Essa consideração, 

implica mais responsabilidade ao docente, fato que merece ser refletido, uma vez que a 

aprendizagem é uma tarefa conjunta, que implica trocas e abertura ao conhecimento, ou seja, 

é tarefa também do estudante. Ao mesmo tempo, percebe-se que não é só o fazer na situação 

de professor que merece reflexão, mas o fazer como ser humano que respeita a diferença e 



acolhe os demais, num ato de cooperação. É, portanto, um ato que vai além do processo de 

formação docente, mas de formação humana. 

A discussão sobre a formação de professores, vem sendo abordada por estudiosos 

como Pimenta e Anastasiou (2014), que sugerem a necessidade de cursos de capacitação para 

os docentes, sejam eles licenciados ou bacharéis, uma vez a pós-graduação nem sempre oferta 

conhecimento de ordem didática que podem auxiliar o professor na sua prática docente. Além 

disso, as autoras incentivam o envolvimento do docente com a instituição, ou seja, suas 

políticas, serviços e recursos disponibilizados, bem como o conhecimento profundo de seus 

estudantes, para traçar estratégias conjuntas no sentido de proporcionar melhores condições 

de aprendizagem.  

Tardif (2014, p.244), sai em defesa da “unidade da profissão docente da pré-escolar à 

universidade”. Os professores para o autor serão reconhecidos como “sujeitos do 

conhecimento e verdadeiros atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos 

outros como pessoas competentes, pares iguais que podem aprender uns com os outros”, 

ressaltando a importância de colocar-se na posição de aprendiz, aprendendo com os 

estudantes como realizar melhor o ofício comum (TARDIF, 2014, p.244). 

Corroborando com Pimenta e Anastasiou (2014) e Tardif (2014), percebe-se a grande 

importância da relação entre professor/professor, aluno/professor, pois em decorrência dessa 

união estará surgindo de fato um avanço na recepção e no desenvolvimento dos estudantes 

com ou sem deficiência. 

Um estudo das RS sobre deficiência realizado por Alves (2015), que teve por objetivo 

geral conhecer e analisar as RS e “os elementos do núcleo central e sistema periférico sobre 

inclusão de Pessoas com Deficiência na Educação Superior construídas por professores e não 

professores”, verificou que há um predomínio de RS favoráveis em relação a inclusão de 

pessoas com deficiência na Educação Superior. Segundo a autora, essa concepção demonstra 

que há um avanço conceitual sobre a inclusão e sobre as práticas educacionais nesse paradigma. 

O fato de viver no período da Inclusão, apesar de diferentes discussões referentes aos 

processos de in(exclusão) (KAUFFMANN; HALLAHANN, 2012; CHRISTMANN; PAVÃO, 

2018), implica em novas representações sociais, influenciadas pelos diferentes momentos em 

que a sociedade vive, estruturando políticas e discutindo por meio dos meios de comunicação 

novos olhares sobre a pessoa com deficiência. 

 

Considerações finais 

 



As RS perpassam a vida humana, regendo e organizado muitas concepções que as 

pessoas têm sobre determinados assuntos e pessoas. No que tange as pessoas com deficiência, 

é histórica a representação de incapacidade, que acaba por reger em muitas situações as práticas 

desenvolvidas nos dias atuais. 

Felizmente essas RS foram se reestruturando ao longo dos anos e novas abordagens 

foram se desenvolvendo em prol de processos inclusivos na sociedade. Contudo seria 

ingenuidade supor que as RS constituídas sobre as pessoas com deficiência teria sido superada 

ou totalmente modificada, haja vista que ainda são observados na sociedade a exclusão social 

desta população, assim como de outras considerando a diversidade social em que se vive. Na 

Universidade, que é formada por pessoas e regidas por políticas públicas organizadas por 

pessoas, certamente estas RS se reproduzem, porém, as políticas públicas têm buscado firmar 

novos olhares e compete aos pesquisadores ampliar e difundir suas pesquisas para favorecer a 

efetiva mudança nas RS, por meio da comunicação. 
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