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RESUMO

A pesquisa nomeada E AGORA, O QUE FAÇO? Representações de laço social com
o outro diferente de mim surgiu a partir dos desafios que vêm interpelando os
docentes em sua prática pedagógica na contemporaneidade. Trata-se de uma
pesquisa fundamentada nos pressupostos epistemológicos e teórico-metodológicos
da teoria das representações sociais, tendo em vista apreender as representações
sociais de professores acerca do “aluno-estranho” na sala de aula, visando desvelar
as suas implicações no saber-fazer docente. Em relação à categoria “alunoestranho”, explicitamos que nesta pesquisa refere-se a possíveis manifestações:
alunos com deficiência(intelectual,física,sensorial) dentre outros. Essa demanda de
alunos com algum tipo de problema vem preocupando os educadores, que, nos
últimos anos, passaram a demonstrar altos índices de afastamento do trabalho e nos
suscitou a seguinte pergunta: De que maneira a escuta ao docente sobre o “alunoestranho” no cotidiano da sala de aula pode contribuir para que venha a encontrar
um lugar e posição para esse fenômeno de forma a fazer o passe do estranhamento
para a familiaridade com vistas a construir uma prática pedagógica referente? O
marco teórico conceitual encontra-se estruturado na Teoria das Representações
Sociais de abordagem processual, articulada com a abordagem dialógica.). Nessa
perspectiva, trilhamos metodologicamente por uma abordagem qualitativa que nos
possibilitou a escuta do fenômeno que tomamos como objeto de estudo nesta
pesquisa. Os dispositivos utilizados para a colheita foram a entrevista e desenho. Os
sujeitos foram em número de quatro docentes do ensino fundamental (anos finais)
com aproximadamente dez anos de experiência profissional e o lócus, uma escola
pública estadual de grande porte. Os dados foram analisados à luz da análise do
discurso de vertente francesa pecheutiana. A escuta aos professores nos espaços
escolares e a fundamentação, fruto das leituras realizadas, nos possibilitou
apresentar, à guisa de possíveis resultados sobre “aluno-estranho” na sala de aula,
que as falas estão ancoradas em representações sociais de formação especializada,
despreparo da escola frente ao “aluno-estranho”, ausência da família, “alunoestranho”, escuta ao professor, dificuldade do professor no processo de ensinar e
aprender. O entendimento revelado através deste estudo é que tais representações
poderão ser reconstruídas de forma a levar os professores a encontrar um lugar e
posição para o aluno com seus limites e possibilidades.
Palavras-chave: representação social; educação; estranho; inclusão.

ABSTRACT
The search named WHAT NOW, WHAT DO I DO? Representations of of the social
bond of the other different from me emerged from the challenges that have been
questioning teachers in their contemporary pedagogical practice. This is a research
based on the epistemological and theoretical-methodological assumptions of the
theory of social representations, with a view to apprehending the social
representations of teachers about the "weird-student" in the classroom, aiming to
reveal their implications for the teaching know-how. Regarding the category “weirdstudent”, we explain that this research refers to possible manifestations: students
with disabilities (intellectual, physical, sensory) among others. This demand from
students with some kind of problem has been worrying educators, who, in recent
years, have started to show high rates of absence from work and raised the following
question: How do you listen to the teacher about the “weird-student” in the daily life of
the classroom can contribute to finding a place and position for this phenomenon in
order to make the pass from weirdness to familiarity with a view to building a referent
pedagogical practice? The conceptual theoretical framework is structured in the
Theory of Social Representations with a procedural approach, articulated with the
dialogic approach. In this perspective, we methodologically followed a qualitative
approach that enabled us to listen to the phenomenon that we took as the object of
study in this research. The devices used for the collection were the interview and
drawing. The subjects were four elementary school teachers with approximately ten
years of professional experience and the locus was a large state public school. The
data were analyzed in the light of the discourse analysis of the Pecheutian French
strand. Listening to teachers in school spaces and the reasoning, as a result of the
readings carried out, allowed us to present, in the guise of possible results on "weirdstudent" in the classroom, that the speeches are anchored in social representations
of specialized training, unpreparedness of school facing the “weird-student”, absence
of the family, “weird-student”, listening to the teacher, the teacher's difficulty in the
teaching and learning process. The understanding revealed through this study is that
representations can be reconstructed in order to lead teachers to find a place and
position for the student with its limits and possibilities.
Keywords: social representation; education; weird; inclusion.

RÉSUMÉ

La recherche nommée ET MAINTENANT, QUE FAIRE? Représentations de lien
social avec l’autre différent de moi est survenue à partir des défis qui interpellent les
enseignants dans leur pratique pédagogique dans la contemporanéité. Il s'agit d'une
recherche basée sur les hypothèses épistémologiques et théoriquesméthodologiques de la théorie des représentations sociales, en vue d'appréhender
les représentations sociales des enseignants à propos de "l'élève- étrange" dans la
classe, visant à dévoiler leurs implications dans le savoir-faire enseignant.
Concernant la catégorie "étudiant-étrange", nous expliquons que cette recherche fait
référence à des possibles manifestations: étudiants en situation de handicap
(intellectuel, physique, sensoriel) entre autres. Cette demande d'étudiants en
difficulté a inquiété les éducateurs qui, ces dernières années, ont commencé à
afficher des taux d'absentéisme élevés en relation au travail et nous ont suscité la
question suivante: De quelle manière l’écoute destinée à l’enseignant sur "l'élèveétrange" dans le quotidien de la classe peut contribuer à trouver une place et une
position relative à ce phénomène pour passer de l'éloignement à la familiarité en vue
de construire une pratique pédagogique référente? Le cadre théorique conceptuel
est structuré dans la Théorie des Représentations Sociales avec une approche
procédurale, articulée avec l'approche dialogique. Dans cette perspective, nous
avons suivi méthodologiquement une approche qualitative qui nous a permis
d'écouter le phénomène que nous avons pris comme objet d'étude dans cette
recherche. Les dispositifs utilisés pour la collecte ont été l'interview et le dessin. Les
sujets étaient quatre enseignants de la primaire avec environ dix ans d'expérience
professionnelle et le lieu était une grande école publique d'État. Les données ont été
analysées à la lumière de l'analyse du discours du volet français pêcheutien.
L'écoute des enseignants dans les espaces scolaires et le raisonnement, à la suite
des lectures effectuées, nous ont permis de présenter, en guise de résultats
possibles sur les "élèves-étranges" en classe, que les discours sont ancrés dans des
représentations sociales de formation spécialisées, non-préparation de l'école face à
"l'élève-étrange", absence de la famille, "élève-étrange", écoute de l'enseignant,
difficulté de l'enseignant dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. La
compréhension révélée par cette étude est que de telles représentations sociales
pourront être reconstruites afin d'amener les enseignants à trouver une place et une
position pour l'élève avec ses limites et ses possibilités.
Mots clés: représentation sociale; éducation; étrange; inclusion.
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PRELÚDIO: CAMINHOS FORMATIVOS
Solto a voz nas estradas
Já não quero parar
Meu caminho é de pedra
Como posso sonhar?
(BRANT; NASCIMENTO, 2021).

Ritual acadêmico e profissional: vivências e entrelaçamentos

Ao ingressar na Universidade, durante cinco anos cursando Psicologia, passei
pela concepção de formação que não seria apenas profissional, mas também
pessoal, uma vez que a aprendizagem envolve a existência do sujeito, num
processo de autoformação. Daí iniciei minha análise pessoal para trabalhar o
estranho que habitava em mim.
Para atender ao currículo do curso, passei por diversos campos de estágio.
Lembro-me, desde o início, do meu interesse pela área da Psicologia do
Desenvolvimento Infantil, e assim fui direcionando a minha prática, a despeito de ter
passado por estágios em diferentes áreas de atuação do psicólogo. Foi muito
importante para a minha formação a participação em seminários, congressos e
cursos. O meu contato com a pesquisa cientifica ocorreu no 8º semestre do curso,
como pré-requisito para obter o título de Bacharel em Psicologia. Essa experiência
prática aguçou o meu interesse investigativo e o olhar e escuta flutuante em relação
aos fenômenos humanos.
Prestei alguns serviços em clínicas de reabilitação infantil, até que, em 1981,
fui

convidada

para

prestar

seviços

nas

Obras

Sociais de

Irmã

Dulce,

especificamente no serviço de atendimento a crianças e jovens com graves
deficiências, residentes em uma das alas do Hospital Santo Antônio. Essas pessoas
foram admitidas naquela casa em virtude da situação de vulnerabilidade social em
que se encontravam. Realizei também um trabalho em clínica de reabilitação infantil,
para atendimentos a crianças com problemas no desenvolvimento, atividade
profissional exercida por um longo período de tempo, que me oportunizou realizar um
trabalho com a criança e sua família nas áreas de estimulação precoce e
reabilitação, numa equipe interdisciplinar. Em se tratando de um trabalho clínico
infantil, frequentemente recebia crianças com dificuldades de aprendizagem.
Apoiada na perspectiva de que as causas dessas questões não são lineares, e sim
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dinâmicas, tornava-se inevitável o contato não só com a família, mas também com
as instituições de ensino, para que chegássemos a um equacionamento adequado
para essas dificuldades.
O trabalho clínico com crianças levou-me inevitavelmente para o caminho da
educação,

estabelecendo

desde

já

um

trabalho

conjunto

com

diretores,

coordenadores pedagógicos e, principalmente, com professores, os quais, por meio
de uma “escuta flutuante”,1 sempre busquei escutar em suas apreensões e práticas.
O contato com o professor levou-me ao encontro com esse espaço social tão
caro para crianças e famílias. Fui me dando conta da importância da escola para a
construção da identidade social e, ao mesmo tempo, da constituição das
subjetividades e singularidades desses sujeitos aprendizes.
Prosseguindo na busca para exercer a minha profissão, fui aos poucos me
aproximando desse exercício junto a pessoas com deficiências e transtornos mentais.
Em 1997, aprovada em concurso público como psicóloga, iniciei as minhas atividades
no Centro de Educação Especial Elcy Freire, local onde exercia atividade profissional
até 2019. Trata-se de uma unidade de atendimento da Fundação da Criança e do
Adolescente (FUNDAC) destinada ao abrigamento de crianças e jovens com
deficiência e transtorno mental que se encontram em situação de risco pessoal e
social. Essa atividade foi desenvolvida paralelamente à docência em instituições de
ensino privado na área de psicologia.
O trabalho com crianças e jovens com deficiências e transtornos mentais
institucionalizados levou-me a leituras de autores como Erving Goffman e Michel
Foucault, para que pudesse entender a dinâmica de funcionamento de uma
instituição e os efeitos da institucionalização sobre a capacidade de autonomia do
sujeito.
Na época, com base em minhas observações e leituras, percebia os jovens
abrigados nessas instituições como sujeitos desejantes, com demandas pessoais e
singulares, embora muitos com história de institucionalização prolongada e precoce.
Meus questionamentos conduziram-me a reconhecer a importância da psicanálise
para realizar o trabalho junto a esses jovens. Já havia iniciado os meus estudos em
psicanálise,na Escola Lacaniana da Bahia, coordenado pelo psicanalista Gustavo

1

Atenção Flutuante: termo criado por Freud, em 1912, para designar a regra técnica segundo a qual
o psicanalista deve escutar seu paciente sem privilegiar nenhum elemento do discurso deste e
deixando que sua própria atividade inconsciente entre em ação. (PLON; ROUDINESCO, 1998).
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Etkin e lá permaneci por um longo tempo em grupos de estudo e seminários. Os
estudos levaram-me a elaborar que o trabalho que teria que desenvolver nesses
internatos seria de cunho educacional, porém com a proposta de construir um
espaço de escuta individual,possibilitando a fala a esses jovens, na aposta de
construção de identidades próprias, individualizadas, na medida em que o viver
institucional dificulta a livre expressão na sua forma plena.
Nessa perspectiva, um dos caminhos educacionais para esses jovens seria a
inserção nas escolas. Juntamente com a equipe, deu-se continuidade ao trabalho de
inserção educacional desses jovens, objetivando o retorno sociofamiliar posterior,
agora já com o respaldo das proposições críticas resultantes da pesquisa realizada no
Mestrado. Essas tentativas e acompanhamentos levaram-me para o chão da
escola e estreitaram o meu contato com os professores, já iniciado no trabalho em
clínica de reabilitação, aguçando a minha escuta das dificuldades por eles
expressas para receber esse alunado especial.
Ainda em 2001, atuei como psicóloga na Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais

(APAE)

de

Candeias,

prestando

atendimento

a

crianças

e

adolescentes, alunos encaminhados pela rede pública e privada para possível
ingresso na instituição, se elegíveis após avaliação.
Nesses casos, a APAE é responsável por esse alunado. Ainda assim,
tentávamos de forma veemente evitar a migração desses alunos do ensino regular
para a escola especializada, percebendo que as dificuldades de aprendizagem
desses alunos, alegadas por professores ou familiares, não justificavam por si só
essa transferência.
Embora fique próxima à Região Metropolitana de Salvador, Candeias é
composta por uma população economicamente carente, o que impossibilita às
famílias que têm algum membro com deficiência (intelectual, auditiva, paralisia
cerebral, ou mesmo qualquer dificuldade na área de aprendizagem) trazê-lo até a
capital para atendimento ou qualquer encaminhamento na área educacional
Conclui as minhas atividades nessa instituição no ano de 2004, considerando
uma experiência bastante enriquecedora, que me fez retomar questões importantes
sobre o papel da escola e da família no processo formativo do aluno. Levou-me
também a refletir acerca da postura crítica criteriosa que o profissional deve assumir
frente às queixas advindas da família e/ou escola, para que as dificuldades
apresentadas não sejam apenas atribuídas ao aluno, e sim analisadas de uma forma
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global, contextualizada.

Formação e autoformação: o saber-fazer docente

Com essa experiência e o contato com escola e professores, o desejo e
motivação de construir a carreira acadêmica foi cada vez mais se fortalecendo,
conduzindo-me, em 2001, para o curso de Mestrado em Educação, realizado no
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A
dissertação de mestrado, intitulada Crianças e jovens portadores2 de necessidades
educativas especiais institucionalizados: um estudo sobre suas interpretações em
relação às práticas socioeducativas para a reinserção social (CONCEIÇÃO, 2004),
explicita

que

as

práticas

educativas

para

reinserção

social

revelam-se

sociopedagogicamente ineficazes, uma vez que implementadas em regime fechado,
o que só dificulta a reinserção social dos abrigados. Contudo, não perdemos de vista
o propósito de inclusão social desses sujeitos, sendo a escola um dos contextos
sociais mais legitimados para a vida extramuro desses sujeitos.
Na tentativa de inserção escolar, tornou-se forte para mim a inquietação dos
professores frente a esses alunos do Abrigo estatal – Centro de Educação Especial
Elcy Freire/ Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC), extinto em 2019 –, a
queixa do não saber como conduzir a sua prática com esse alunado. Essa escuta
flutuante aos professores sobre a sua prática com esse aluno que foge ao padrão
instituído dos sistemas formais tornou-se mais evidenciada quando, em 2006, iniciei
uma nova experiência, desta vez como professora-formadora no curso de pósgraduação em Psicopedagogia na Faculdade de Ciências Econômicas do Estado da
Bahia (FACCEBA). O encontro com professores enriqueceu minha formação, vez
que tive a oportunidade de conhecer várias realidades e contextos, quando iniciei o
meu saber-fazer nessa Instituição em cidades do interior do estado, como Feira de
Santana e Guanambi, trabalhando posteriormente em Salvador.
2

A Convenção Internacional Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada em Nova York,
em 30 de março de 2007, trouxe conceito mais adequado ao mundo contemporâneo:
“Artigo 1 [...] Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas.” (BRASIL, 2009, grifo nosso). O referido conceito foi constitucionalizado pelo Brasil
ao ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto
Legislativo nº 186/2008 (BRASIL, 2008), de acordo com o procedimento previsto no artigo 5º, § 3º,
da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009 (BRASIL, 2009).
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Essas experiências e o contato com colegas professores permitiram-me
começar a escutar as suas práticas, a vida da escola, cada vez mais ciente de que,
como professora, não deveria estar apenas tecnicamente formada, mas estar
sensível ao que diz respeito a minha formação e à formação do outro, não apenas
profissionalmente, mas enquanto pessoa, e atenta às transformações daí advindas.
Assim sendo, nos primeiros contatos com os professores cursistas de
psicopedagogia recebo-os como atores da sua própria formação, o que é
potencializado na medida em que são efetivamente escutados e concebidos como
protagonistas da sua própria história formativa. Essa experiência de docente no
curso de psicopedagogia não ficou restrita à FACCEBA. Tive a oportunidade
também de ministrar aulas na Faculdade de Ciências da Bahia (FACIBA), em
cidades do interior, como Irará e Rui Barbosa, e também em Salvador, onde pude
reafirmar a importância da formação continuada para a ressignificação da vida
profissional e pessoal.
Nesse contato formativo com esses professores percebo uma peculiaridade
nas suas falas, qual seja, o não saber-fazer a sua prática pedagógica com o aluno
“estranho” na sala de aula, frente à pergunta recorrente que escutava: “E AGORA,
O QUE FAÇO?”
Em 2005, retornei à cidade de Candeias, atendendo ao convite da Faculdade
Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias (FAC), para ministrar a
disciplina Psicologia Geral no curso de Pedagogia. Isso me colocou bem próxima a
questões sobre formação de professores e o papel do professor-formador, que cada
vez mais se revelou por meio de discussões com os alunos, colegas, coordenadores
acadêmicos, tanto nos encontros informais, como nas jornadas pedagógicas, num
processo autoformativo.
Tratou-se de experiências enriquecedoras, em que pude conhecer outras
realidades educacionais, como o exercício docente no meio rural, por meio das
narrativas dos professores, nos nossos diálogos durante o curso, que aconteciam na
disciplina que eu lecionava – Processo de Aprendizagem e os Portadores de
Necessidades

Educativas

Especiais

–,

momentos

em

que

partilhávamos

experiências.
Continuei a exercer a docência no curso de Psicopedagogia, e em junho do
corrente ano ministrei a disciplina Desenvolvimento da Linguagem e a Construção
da Leitura e Escrita na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) em Salvador.
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A partir de 2009, a docência nos cursos de pós-graduação vem ocorrendo
paralelamente à atividade de ensino no curso de graduação de Psicologia na
Faculdade Metropolitana de Camaçari (FAMEC), onde lecionei a disciplina Estágio
Supervisionado Básico. Nessa disciplina, demarquei a função formativa do estágio
para os alunos, com base em uma experiência refletida criticamente, em todos os
seus âmbitos e condições.
Observo no percurso os alunos a transitar por esses campos de estágio,
lembrando-me da minha própria formação, percebendo os encontros e desencontros
dos alunos que, ao entrarem em contato com o cotidiano da prática, caminham para
além dos instrumentos e da articulação entre a vida prática e o apreendido na vida
acadêmica.
Ainda que essas experiências tenham sido muito fecundas, percebo que a
minha implicação como professora-pesquisadora reflexiva veio norteando-se com
base na minha participação no Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação
(FORMACCE), do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Educação da UFBA, sob a coordenação do Professor Dr. Roberto Sidnei Macedo. O
meu crescimento profissional e pessoal advindo desse espaço levou-me a aceitar o
desafio de participar, em 2010, da Pesquisa Matricial do Grupo FORMACCE, em
conjunto com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e o Instituto Anísio
Teixeira (IAT), sobre a formação continuada de professores do Ensino Médio, como
professora-pesquisadora-formadora.
O projeto concebido pelo Professor Dr. Roberto Sidnei Macedo e coordenado
pela Professora Drª Denise Guerra, também integrante do FORMACCE, foi levado a
diversos polos formativos.
A travessia Salvador–Caetité, feita por mim em solitário, mas, juntos,
trilhávamos a mesma jornada com a aposta de, por meio dos nossos saberes,
prática, ações e reflexões, empoderarmo-nos enquanto educadores, para que, em
nossos espaços educacionais, pudéssemos implementar práticas e políticas
formativas, como almeja essa formação continuada para os seus formandos.
Ser professor, formar professores, trajetória que se complementa com a
minha atuação no Abrigo, através de encaminhamento e acompanhamento do aluno
diferente na sala de aula, seja aquele com transtorno mental, deficiência intelectual,
hiperatividade, indisciplina, dentre outros, que no cotidiano escolar causam
perplexidades, indagações e inquietam o professor na sua práxis pedagógica. Nesse
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sentido, percebo o estranhamento do professor em relação a esse aluno que
desestabiliza o seu saber-fazer pedagógico e lhe remete a uma fala: “E AGORA, O
QUE FAÇO?”

Autoformação: a trajetória a caminho do stricto sensu (doutoramento)

Durante a formação profissional, tive a experiência de observação de alunos
tidos como “diferentes” em escolas estaduais ditas inclusivas, que residiam no
Abrigo já mencionado neste estudo. O comportamento instável, a não aderência total
desses alunos às regras institucionais da escola formal, o não acompanhamento do
processo ensino-aprendizagem, as reações impulsivas e atuações, provocando a
inquietação de alunos e professores, me aproximou, através da escuta flutuante, da
angústia desse professor ao receber em sua sala de aula esse “outro estranho”,
conduzindo-me a leituras mais sistemáticas como forma de encontrar respostas para
os questionamentos que me foram suscitados a partir desse fenômeno.
A partir de 2013 ingressei como aluna especial do Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da
Bahia (PPGEduC/UNEB), cursando as seguintes disciplinas: Educação, Práxis
Pedagógica e Trabalho Docente (2013.1), Educação, Psicanálise e Subjetividade
(2014.1); e como aluna ouvinte da disciplina Representações Sociais e Pesquisa em
Educação (2014.2).
Continuando a trajetória como professora-pesquisadora, em 2015 ingressei no
Grupo de estudos e pesquisa em educação, psicanálise e representações Sociais
(Geppe-rs), certificado pelo CNPq, liderado pela Profa. Dra. Maria de Lourdes
Soares Ornellas.
O interesse investigativo em relação ao saber-fazer do professor frente ao
estranhamento em sala de aula foi se solidificando, tendo em vista a minha inserção
mais sistemática em uma Escola Estadual em Salvador, por solicitação da escola
frente ao comportamento de um dos residentes do Abrigo, aqui já referido.
Dessa forma fui construindo o objeto de pesquisa, e que me levou à formação
(doutoramento). Motivada pela temática, e com a aposta de que este Programa de
Pós-Graduação em Educação iria contribuir de forma significativa para a minha
formação e para o aprofundamento teórico, me propus a realizar esse estudo
doutoral.
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A partir dessa perspectiva, nomeamos esta pesquisa E AGORA, O QUE FAÇO?
Representações de laço social com o outro diferente de mim, dentro dos
pressupostos teóricos multirreferencializados das representações sociais.
Assim posto, a escolha da temática e da abordagem justifica a minha opção
pela linha de pesquisa Educação, Práxis Pedagógica e Formação do Educador. A
minha expectativa diante desse desafio é que o doutorado seja um passo fundante
para a continuidade da minha formação,e represente mais um dos inumeráveis
passos que espero dar em direção à constante vivência e convivência com a
construção do conhecimento, colaborando para o desvelamento de novas práticas
pedagógicas do professor frente ao “aluno-estranho” na sala de aula. E assim tento
soltar a fala mesmo que o eco ainda seja frágil, mas resisto na fala para que seja
escutada.
Nesse veio, apresento no proximo item uma pista para dar início a esse
percurso, qual seja, a imagem da obra Ressureição da carne, de Salvador Dali, na
sua dialogicidade com a concepção de “estranho” que sustenta este estudo.
O termo “estranho” aqui adotado, será explicitado e desenvolvido no decorrer
da escrita da tese.
O “estranho” em “ato” e a obra de Salvador Dali
Um estranho traz uma nova voz, uma irrupção que pode modificar o pulsar
da terra, um gesto que nos faz rever nosso já conhecido mundo, uma
palavra antes ignorada. (SKLIAR, 2014).

Em sua biografia, Salvador Dali (1904-1989), pintor espanhol foi retratado
como um artista que se destacou por suas composições insólitas e desconexas.
Uma das suas pinturas desconexas está bem representada na tela Composição
Surrealista com figuras invisíveis (1936). O pintor, segundo sua biografia, se valia
daquilo que batizou de Método Paranoico-crítico na tentativa de representar o fluxo
do inconsciente e dos sonhos. Suas estranhas imagens de sonhos foram retratadas
tão nítida e realisticamente quanto possível em um modo de pintura que se
assemelhava à fotografia em cores.
Além de biografias, a vida do artista surrealista foi retratada em estudos
acadêmicos através de teses e dissertações. Nos diz Santos (2010, p. 78): “O efeito
do estranho na obra de Dali está precisamente no fato de que muitas de suas telas
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trazem algo do horror que afugenta e petrifica o olhar do sujeito.” Em sua biografia,
Salvador Dali nos remete ao estranhamento, apresenta a sua excentricidade, é visto
como estrangeiro na Academia de Belas Artes. Em 1926, foi expulso da Academia
de Artes por se desentender com um professor e declarar que ali ninguém era capaz
de avaliá-lo. A obra de Salvador Dali nos convoca a pensar o estranho e metaforiza
a abertura desse escrito doutoral que tem como fundamento teórico metodológico a
Teoria das Representações Sociais e os estudos da Filosofia da Diferença (política e
poética) com o intuito de investigar as representações sociais de professor sobre o
“aluno-estranho” na sala de aula.
Nessa perspectiva, os itens que norteiam a natureza teórico-metodológica
desse texto doutoral são apresentados em Atos. O Ato é aqui apreendido como
“divisão externa da peça teatral”; “subdivisão de uma peça” (PIOVESAN, 2012, p.
14).
Da mesma maneira que um livro pode ser dividido em capítulos, uma peça
pode ser dividida em atos. Trata-se de uma convenção cuja principal característica é
a interrupção do espetáculo.
Foi Horácio, poeta romano, que propôs a divisão de uma peça em cinco atos,
o que se tornou a norma vigente no século XVIII a. C. Esta norma foi posteriormente
adotada pelos dramaturgos europeus a partir do Renascimento (incluindo
Shakespeare) até o final do século XVIII, podendo também ter influenciado na
estrutura em cinco partes do teatro Noh japonês.
Nos diz Marchi (2010, p. 6) que “é nesse encontro de homens mediados pela
obra artística, que o teatro também provoca inquietações auxiliando ou não na
(re)elaboração da realidade”. E afirma: “Assim, o teatro enquanto obra de arte traz à
tona a beleza e o encantamento, mas também reflete a busca do homem pelo
entendimento e transformação daquilo que lhe angustia” (MARCHI, 2010, p. 6).
Assim como em uma peça teatral, os Atos nesse texto doutoral se constituem
de uma série de cenas interligadas por uma subdivisão temática, sem correr o risco
de parecer estanque. No processo de construção das representações sociais daquilo
que lhe é estranho, o homem traz para a sua familiaridade aquilo que lhe é distante,
mas não de uma forma acomodada. O sujeito apreende a realidade que está a sua
volta

e

a

transforma,

e

dessa

salvaguardando a sua subjetividade.
No dizer de Marchi (2010, p. 6):

maneira

consegue

conviver

no

coletivo
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Ao longo da história humana, o teatro serviu a diferentes objetivos e
multiplicou-se em seus estilos, mas uma coisa é singular a todos eles: a
necessidade do homem de se representar, de representar as
representações que tem do mundo. Mundo esse onde o ser humano está
submerso na pluralidade de culturas e na complexidade de se relacionar e
conviver com o outro.

Marchi (2010) assinala uma relação entre o teatro e as representações
sociais, como formas do sujeito simbolizar as representações que tem no mundo de
forma a se relacionar e conviver com o outro.
Nesse veio, pontua Macedo (2006, p. 130):
[...] ao representar um papel, o ator social define e redefine constantemente
situações, reproduz, mas também cria, trazendo à cena e ressignificando
presentemente situações e cenas do passado recente ou remoto, ou
mobilizando sentidos projetados a partir de uma intencionalidade vinda das
possibilidades de um certo devir.

Macedo (2006) coaduna com a perspectiva de Marchi (2006), nos traz a ideia
de representar um papel como possibilidade de ressignificação das situações
presentes e remotas, nas quais o sujeito, reproduzindo e recriando, também cria e
produz sentidos.
O objetivo final de uma produção teatral, o desenlace, é o resultado final da
interação discursiva entre as forças oponentes do conflito. É o destino final de cada
personagem.
Nossa pesquisa traz o desenlace no Ato em que os sujeitos da pesquisa,
agora na produção final, expõem, através de suas falas, as suas experiências,
vivências sobre o “aluno-estranho” na sala de aula.
O andar nessa trilha e o desvelar das falas dos sujeitos da pesquisa me levam
às ancoragens nas quais as representações sociais de professor sobre o “alunoestranho” no cotidiano da sala de aula se sustentam, em que escuto a voz do
“estranho” e me faz pulsar e ressignificar um som, um gesto, uma palavra antes
ignorada.
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1 E AGORA, O QUE FAÇO? PERCURSO DA PESQUISA AO ALCANCE DO
OBJETO
A escolha do tema Representações de professor acerca do “aluno-estranho”3
na sala de aula remete à aposta que fizemos nesse estudo de apreender as
representações sociais de professor sobre o aluno que apresenta atos diferentes que
dificultam a sua relação com o outro. Conforme delineado no prelúdio, a escolha
desse objeto de estudo, “aluno-estranho” na sala de aula, está relacionada
inicialmente a minha experiência profissional enquanto psicóloga, vivenciada em um
abrigo estatal – Centro de Educação Especial Elcy Freire/ Fundação da Criança e do
Adolescente (FUNDAC) –, extinto em 2019 e que abrigava adolescentes e jovens
que apresentavam deficiências, transtorno mental e síndromes genéticas. A questão
E AGORA, O QUE FAÇO?, nomeada no título da pesquisa, refere-se a minha
experiência no acompanhamento da escolarização dos jovens abrigados desse
Centro nas escolas regulares, onde era recorrente a escuta ao professor do seu não
saber fazer docente junto aos alunos que fugiam aos comportamentos do aluno
instituído pelo sistema de ensino. Tal perspectiva foi corroborada e mencionada
através de associações livres pelos sujeitos da pesquisa.
A segunda razão refere-se a minha experiência enquanto docente, com
professores cursistas de psicopedagogia, em que tive a oportunidade de perceber
nas suas falas a referência do não saber fazer docente em relação ao “aluno
diferente” na sala de aula.
Observamos também nas narrativas do professor que ele não se reporta
apenas à sua prática pedagógica, mas há uma preocupação em sua fala, a qual vem
impregnada de afetos ambivalentes, de impotência e estranhamento acerca desses
atos diferentes manifestos pelo “aluno-estranho” na sala de aula. Diante desse
3

Ao propormos o termo “aluno-estranho” nos diferenciamos de outras classificações, advindas dos
catálogos e diagnósticos médicos. As terminologias evoluem. Como no campo escolar, as crianças
deficientes (deficiência intelectual, física, sensorial, dentre outros) tornaram-se as crianças com
Necessidades Educativas Especiais (NEE). Tais categorizações, advindas dos campos médico e
educacional, não nos permitiam apreender suficientemente o que poderia estar em jogo para um
sujeito perante essa “diferença”. Dessa forma, nessa tese, tomamos como “estranho” aquele que
nos surpreende, que nos remete à diferença, que nos toca. Ainda nos baseamos em Skliar (2003, p.
28), que quando se utiliza dos termos deficientes e deficiência, e outros, não está se referindo “aos
indíviduos concretos, senão a uma das representações dominantes que circulam sobre eles,
pautados no modelo biológico da deficiência, na sua anormalidade, na correção, na cura”.
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contexto nos são suscitadas questões que nos conduzem a um interesse
investigativo: Ferre (2001) fala do mundo atual, no qual a presença de seres
diferentes causa estranhamento e perturbação pelo fato de serem diferentes dos
demais, quando vistos pelo “espelhismo” da normalidade, o que altera a serenidade
ou a tranquilidade daqueles que estão fora desse quadro. Ferre (2001) considera
prioritário que, na carreira pedagógica, sejam formuladas perguntas iniciais, porém
fundamentais, que estão para além do tecnicismo que exige do profissional que
saiba a todo o momento a “solução a ser aplicada”, a “resposta a ser dada”, que
corte pela raiz toda pergunta. E traz as questões iniciais, porém básicas, nesse
encontro com o “outro-estranho”: Quem sou eu? O que produz em mim a presença
do outro? Que pergunta há em seus olhos, em seu gesto, em seu grito ou em seu
silêncio? O que diz em mim a sua presença? Esses pressupostos teórico-práticos
denotam a relevância desta pesquisa, que tem como objeto de estudo o “alunoestranho” na sala de aula e as consequências advindas dessas representações para
a prática pedagógica na sala de aula.
A terceira razão engendra-se na oportunidade de participar das discussões
em eventos produzidos em âmbito nacional e internacional, pelo Grupo de Estudos e
Pesquisa em Psicanálise Educação e Representações Sociais (PPGEduC/UNEB/
Geppe-rs), o que impulsionou a busca investigativa desse objeto de estudo, como
também para a contextualização teórico-metodológica da pesquisa.
Sendo assim, o interesse em aprofundar tais questões, e outras que foram
emergindo no decorrer da construção epistemológica dessa pesquisa, justificou a
apropriação da teoria das representações sociais para o amalgamento dos
elementos básicos deste estudo, quais sejam: a delimitação do objeto, da
problemática, do referencial teórico, do método e dos dispositivos de colheita e
análise.
Um pressuposto básico desta investigação de doutorado nos conduziu ao
aprofundamento acerca dos estudos sobre a teoria das representações sociais a fim
de desvelar como estes processos se constituem e que implicações mostram-se
reveladoras na prática docente, com a intenção de responder ao problema de pesquisa
que norteia este estudo: De que maneira a escuta ao professor sobre o “alunoestranho” no cotidiano da sala de aula pode contribuir para que encontre um lugar e
posição para esse aluno de maneira a fazer o passe do estranhamento para a
familiaridade com vistas a construir uma prática pedagógica referente e inclusiva?
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Os elementos aqui apresentados justificam o desvelar das representações sociais de
professor acerca do “aluno-estranho” no cotidiano da sala aula a ser percorrido no
processo investigativo doutoral, tendo em vista atingir o seguinte objetivo geral:
Apreender as representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na
sala de aula, e a sua implicação sobre a fala e a escuta com vistas a trazer para a
familiaridade o que lhe é estranho que possa apontar para um saber fazer referente.
Destacando-se como objetivos específicos que nortearão o percurso estão: a)
Identificar o que o professor nomeia de “estranho” na sala de aula e suas vicissitudes
na relação educativa; b) escuta ao professor na sua formação pedagógica sobre o
fenômeno do estranhamento; c) analisar a relevância do processo de apreender as
representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho” no cotidiano da sala de
aula.
A construção teórico-epistemológica, tendo o alicerce na Teoria das
Representações Sociais com um aporte reflexivo na Filosofia da Diferença4 proposta
por Skliar (2003), evidenciou a relevância da pesquisa, que objetivou apreender as
representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula e a
sua implicação sobre a fala e a escuta com vistas a trazer para a familiaridade o que
lhe é estranho. A partir dessas razões, justifico a importância desta pesquisa, que
intenciona esclarecer o que dizem e sentem os professores no seu encontro com o
“aluno-estranho” na sala de aula, de que forma as representações sociais estão
subjetivadas e ancoradas nesse saber-fazer docente, tendo em vista que essas
representações provocam implicações não apenas na prática docente, mas no ser e
estar do “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula.
Intencionando atender aos objetivos estabelecidos neste estudo e de dialogar
com as questões elencadas, a teorização tornou-se imprescindível para a discussão
do objeto de investigação ora apresentado. Por tratar-se de um estudo que tem
como eixo estruturante a Teoria das representações sociais amalgamada com a
Filosofia das Diferenças, foi necessário recorrer aos escritos de Moscovici (1978,
2001, 2007, 2015), Jodelet (2015, 2017a, 2017b), Ornellas (2007, 2011b, 2017), Sá
(1998), Souza, Villas Bôas e Novaes (2011), Marková (2006), Skliar (2008), Derrida
(2003), dentre outros autores. No decorrer do estudo, percebemos que a Teoria das

4

“Uma filosofia da diferença que não é, como veremos, uma metafísica da diversidade, uma
existência descritiva, já dada, já ordenada sobre o outro. Uma política, uma poética e uma filosofia
da diferença. E não uma atenção à diversidade.” (SKLIAR, 2003, p. 30, grifo do autor).
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Representações Sociais e a Filosofia da Diferença são campos teóricos com
enodamentos e confluências epistemológicas instigantes para o nosso estudo, uma
vez que, como pontua Heuser (2008), as filosofias da diferença abandonam a
perspectiva universalista, a ordem fixa das coisas, as certezas que buscam a
unidade e calam as diferenças. Por outro lado, a teoria das representações sociais
revela a plasticidade e flexibilidade que os seres humanos apresentam na
construção do saber, utilizando-se de processos constitutivos capazes de combinar
a cognição e a emoção, a ciência e o senso comum.
Devemos ressaltar ainda, que a abordagem processual ao lado da abordagem
dialógica norteou a pesquisa, no sentido de que a Teoria das Representações
Sociais responde teoricamente e de forma referente ao meu objeto. Dessa maneira,
convém mencionar a importância da investigação de Moscovici, Jodelet e Marková
no processo teórico-metodológico da pesquisa.
O Quadro 1 referencia a teorização e os construtos abordados na pesquisa.
Quadro 1 – Teorias e constructos abordados na pesquisa
Representações Sociais

Moscovici (1978, 2001, 2007, 2015);
Jodelet

(2015,

2017a,

2017b);

Ornellas (2007, 2011b, 2017); Sá
(1998); Sousa, Villas Bôas e Novaes
(2011), Marková (2006).
Alteridade

Jodelet (2017a); Skliar (2003); Hanna
Arendt

Estranho

Freud (1976); Bauman (1998); Skliar
(2014); Silva (2000); Laplatine (1988)

Escuta

Ornellas (2013); Fernandez (1992)

Análise do Discurso

Garcia

(2003);

Orlandi

(2001);

Pêcheux (1997)
Constituição do sujeito

Ornellas (2019); Kupfer (2007)

Filosofia da Diferença

Skliar (2008), Derrida (2003)

Fonte: Elaborado pela autora desta tese.

A

pesquisa

de

abordagem

qualitativa

foi

ancorada

na

teoria

das

representações. Acerca do caráter qualitativo,Gatti e André (2010) postulam sobre a
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busca pela interpretação em lugar da mensuração, descoberta em lugar da
constatação, e apontam que fatos e valores se comungam, não sendo possível a
neutralidade do pesquisador. Devemos ainda ressaltar, que as representações
sociais como forma de conhecimento têm o carater de inacabamento e são passíveis
de modificação.(JODELET, 2001).
Nessa perspectiva, delimitamos a pesquisa aqui apresentada dentro da
articulação entre a abordagem qualitativa e a Teoria das Representações Sociais
para a condução da colheita e análise das falas, discursos e desenhos, cujo cenário
e percurso profissional privilegiou a escuta aos professores acerca do objeto em
questão. O lócus foi uma escola estadual de grande porte, onde funciona em
contraturno uma sala de Recurso Multifuncional, localizada em um bairro da cidade
de Salvador. Nesse estudo participaram pela ordem do desejo quatro professores do
ensino Fundamental II, do sexo feminino, na faixa etária de 34 a 63 anos. Para a
seleção dos sujeitos da pesquisa, foi apresentada inicialmente a proposta do estudo
para as gestoras da escola, que por sua vez fizeram o convite aos professores, que
devido à pandemia se encontravam em atividades remotas. Os quatro professores
se apresentaram voluntariamente para participar como sujeitos da pesquisa.
Os dispositivos de colheita foram entrevista e desenho. A análise foi baseada
nos fundamentos teóricos da Análise de Discurso pecheutiana, com o intuito de se
desvelar entre o dito e o não dito, silêncios, entrelinhas que permeiam as falas dos
sujeitos. A Análise de Discurso de vertente francesa é uma proposta interdisciplinar
proposta por Pêcheux como forma de articular Ciências Sociais, Linguística,Teoria
do Discurso e Psicanálise.
Após a colheita, as falas, desenhos e entrevistas foram analisados e, ainda de
forma preliminar, penso que as representações sociais de professor sobre o “alunoestranho” na sala de aula estão ancoradas em: formação especializada, despreparo
da escola frente ao aluno estranho, ausência da família, aluno estranho, escuta ao
professor, dificuldade no processo de ensinar aprender, mas no momento da análise
é que serão esboçadas as ancoragens5 nas quais as representações sociais estarão
presentificadas.
Assim sendo, esta tese encontra-se dividida em cinco Atos, a saber: Ato I,
5 Ancoragem: “a ancoragem corresponde exatamente à incorporação ou assimilação de novos
elementos de um objeto social em um sistema de categorias familiares e funcionais aos indíviduos,
e que lhes estão facilmente disponíveis na memória.” (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2011, p.
110).
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nomeado de “Loucuras na sala de aula: implicações contemporâneas”, no qual foram
abordados: “estranho” na mira do olhar freudiano; o “aluno-estranho” na sala de
aula: o que sente e diz o professor; formação especializada: um atalho de desvelar a
“loucura” na sala de aula; representações sociais de professor sobre o “alunoestranho” na sala de aula; e aulas remotas: trilha que subtrai a presença do “alunoestranho”. A discussão versa sobre o encontro com o “outro diferente” no cotidiano
sob o ponto de vista do estranhamento, que é estudado não só pela Antropologia,
mas também pela Psicanálise, e que tende a reaparecer em cada um de nós, assim
como o professor também tende a ser capturado por esse fenômeno no seu
cotidiano na sala de aula.
O Ato II, nomeado “Teoria das Representações Sociais e as brechas das
abordagens”, com os seguintes desdobramentos: dimensões das representações
sociais: construção de um conceito; representações sociais: tornando familiar o não
familiar; dimensões das representações sociais: atitude, informação e campo de
representação ou imagem; representações sociais e os seus processos constitutivos
(objetivação e ancoragem): um olhar moscoviciano; Teoria das Representações
Sociais: as abordagens teóricas e produções de pesquisa, com os seguintes itens: a
teoria das representações sociais e suas correntes teóricas; o campo de pesquisa
em representações sociais; representações sociais no Brasil: produções de
pesquisa; “sobre o que se sabe e com que efeito?”: o caminhar na construção
epistemológica. Nesse item, discorremos sobre as representações sociais na sua
construção epistemológica, abordando alguns marcos teóricos constitutivos da
teoria, e é discutido ainda o conceito e as funções das representações sociais e suas
formas constitutivas, com vistas a justificar sua importância para a construção
epistemológica do objeto de estudo desta pesquisa.
Ato III, nomeado “O estranho”: dubiedade entre a fascinação e o
estranhamento para o encontro do sujeito”, com os seguintes desdobramentos: o
estranhamento segundo Clarice Lispector; o alter ego: desdobramentos do Eu;
descoberta das diferenças; a criação e a anulação do estranho; dialogicidade: o eu e
o outro “estranho”; “aluno-estranho” na sala de aula: a estranheza e a condição de
saber; constituição do sujeito: via de alteridade e diferença no espaço escolar. O Ato
III trata ainda do estudo acerca do “outro estranho” na perspectiva teórica da
Filosofia da Diferença, abordando a questão da alteridade: constituição do sujeito:
via de alteridade e diferença no espaço escolar; caminhos e trajetórias do retorno ao
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sujeito e a abordagem das representações sociais: uma construção histórica; sujeito
cartesiano e subversão do cogito na educação e na constituição do professorsujeito,6 no qual discutimos novas possibilidades de se desvelar nos espaços
educacionais, através de uma escuta psicanaliticamente orientada, o tropeço, o
equívoco, a falta, o não saber, e dessa forma desvelar o devir do professor-sujeito.
O Ato IV, nomeado “Caminho metodológico: o caminho se faz ao andar”, sendo
abordado: estrada percorrida, origens dos métodos qualitativos no Brasil; estação do
estrangeiro: mapas e estradas em direção ao Estado da Arte; sujeitos da pesquisa; o
lócus da pesquisa: “o mundo rola e em alguma parte há coisas que não conheço”;
dispositivos de colheita de dados: entrevista semiestruturada; desenho: atividade
simbólica, construção do corpus; entrevista e desenho. Este item inclui ainda,
Análise: falas, discursos, desenhos: mirada dos aspectos teórico-conceituais e dos
discursos dos sujeitos, abordando: aspectos históricos; aspectos conceituais (sujeito,
linguagem e ideologia); discurso e formação discursiva; unidades de análise:
entrevista entre o dito e o não dito: a) formação especializada; b) despreparo da
escola frente ao “aluno-estranho”; c) ausência da família; d) “aluno-estranho” e em
seguida o retorno ao campo empírico e) escuta ao professor; f) dificuldade no
processo de ensinar-aprender; estranho em si; entre o dito e o não dito: construção
de themata; desenho: um discurso outro; fala e desenho se articulam: triangulação
dos dados. Neste Ato foi desenvolvido o enodamento teórico-prático, com a imersão
do pesquisador no campo empírico, no contato com os sujeitos da pesquisa, tendo
como premissa básica a atenção flutuante. E em seguida a análise dessas falas,
discursos e desenhos, e finalmente apontando para algumas (in) conclusões.
Ato V, nomeado (In)conclusões: parada obrigatória em que se busca pontuar
algumas considerações que se aproximam dos possíveis desvelamentos que se
pensou encontrar nesse processo investigativo, retornando aos objetivos, à
problematização. Apresenta-se os resultados alcançados e se reflete acerca desses
dados obtidos através da investigação doutoral, onde são levantadas questões
subjetivas e intersubjetivas que tecem a relação professor–“aluno-estranho”.
Posto que o estudo suscitou outras questões a serem investigadas, a tessitura
aqui desvelada nos leva a pensar outras possibilidades que se apresentam para o

6

“Professor-sujeito pode ser um manejo realizado em sala de aula: ora é falta, ora é presença, ou
seja embaça e clareia o saber que transmite, pensa que sabe o que diz, porque tem a pretensão de
saber sobre sua própria vida e a do outro, mas confessa que não sabe”. (ORNELLAS, 2019, p. 59).
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professor, quer seja na díade professor–“aluno-estranho”, quer seja na sua
formação, nos saberes e nas práticas pedagógicas.
Assim, convido o/a leitor(a) a fazer a travessia na leitura desta tese, através
de uma viagem própria, indo ao encontro de pensares e saberes sobre as
representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho” na sala de aula,
desejosos de apontar outras respostas para as questões aqui levantadas.
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2 ATO I – “LOUCURAS” NA SALA DE AULA: IMPLICAÇÕES
CONTEMPORÂNEAS
Uma parte de mim é todo mundo;
Outra parte é ninguém, fundo sem fundo;
Uma parte de mim é multidão;
Outra estranheza e solidão.
(GULLAR, 1980).

2.1 Estranho na mira do olhar freudiano

Os alunos que trazem consigo a diferença, trazem emblematicamente e
suscitam o estranhamento para o adulto, quando acolhidos na escola.
O estranhamento, compreendido como o desafio de estranhar o familiar e
familiarizar-se com o diferente, é um dos principais fenômenos estudados pela
Antropologia. Segundo Laplatine (1988), vivenciamos, enquanto sujeitos, uma
dialética entre o familiar e o desconhecido; na perplexidade provocada pela
presença do outro-estrangeiro, modificamos o olhar que tínhamos sobre nós
mesmos.
Essa dinâmica baseia-se, indiscutivelmente, em fundamentos psicológicos
sólidos, já que tendem a reaparecer em cada um de nós quando nos encontramos
numa situação inesperada, e nos faz rejeitar, pura e simplesmente, as formas culturais,
morais e religiosas, sociais e estéticas que são mais afastadas daquelas com as quais
nos identificamos (LÉVI-STRAUSS, 1993).
Esses fundamentos vamos encontrar em Freud (1976), que, ao abordar a
estética no seu estudo sobre o “Estranho”, vai além da incerteza intelectual,7 ao
supor que a estranheza não decorre da inabilidade em abordar intelectualmente uma
dada situação. Nesse artigo, ele toma o duplo, o animismo e a repetição involuntária
como exemplos de fenômenos que suscitam o sentimento de estranheza. Com base
nessas vivências, concebe o seu conceito de Unheimlich. Para traçar diretrizes nas
suas investigações sobre o “Estranho”, Freud (1976) utiliza- se de dois caminhos: o
da semântica e o das experiências anímicas. Apropriando-se do caminho

7

Incerteza Intelectual – “a etimologia da palavra unheimlich guarda em si o familiar (heim) e o seu
contrário, a sua negação(un). Refletindo sobre a origem do vocábulo, Freud conclui que aquilo que
nos cusa estranheza ou repulsa é, paradoxalmente, o que nos é mais conhecido, embora da ordem
do recalcado. Da origem etmológica da palavra então, desdobra o conceito tão importante.”
(LELLIS, 2008, p. 18).
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metodológico de Jentsch, que, em 1906, se utiliza de contos para entender a
questão do estranhamento, Freud (1976) recorre ao mesmo conto utilizado por
Jentsch, “O Homem da Areia”, de autoria de Hoffmann, e contesta sua tese de que o
sentimento de estranheza resulta de uma “incerteza intelectual”.
Freud (1976) pontua que, de forma geral, Jentsch não foi além dessa relação
do estranho com o novo e não familiar. Na língua alemã, o prefixo indica uma
negação, de forma que unheimlich seria o oposto de heimlich, isto é, doméstico,
familiar. Ao relacionar o fenômeno de estranheza ao da “incerteza intelectual”, esse
psiquiatra germânico restringe o “estranho” a algo que não se sabe abordar. Freud
(1976) considera a definição incompleta e redimensiona para além da equação
estranho-familiar. Prossegue afirmando que esse conceito possibilita-nos verificar que
experimentamos o sentimento de unheimlich ao nos defrontamos com algo não
familiar. Esse autor critica essa tese ao dizer que nem tudo o que é novo e “estranho”
é ao mesmo tempo assustador. Na busca de uma palavra adequada a unheimlich,
Freud (1976) recorreu a várias línguas, sem sucesso. Volta, então, a sua atenção para
a língua alemã.
A refutação da tese de Jentsch de 1913, que aborda esse tema no texto
literário “O Homem da Areia”, é o segundo caminho da investigação do “estranho”
percorrido por Freud. Ele toma de Jentsch esse tema para o estudo desenvolvido em
o “estranho”, que faz parte da pesquisa de forma indireta.
No conto de Hoffman existe, no enredo, uma personagem chamada Olímpia,
com relação à qual gira um mistério: seria um ser humano ou uma boneca, um
autômato? Este mistério é desfeito no transcorrer da história, revelando que seria, de
fato, um autômato. Depois surge o temor provocado no protagonista frente à ameaça
de ter os olhos arrancados pelo “Homem de Areia”. A incerteza intelectual apontada
por Jentsch, apoiada na dúvida acerca de Olímpia ser humana ou boneca, é refutada
por Freud (1976), pois essa dúvida permanece no leitor, mesmo após ser
esclarecida pelo autor.
Em relação à ameaça de extipar os olhos, o temor do protagonista, Freud (1976,
p. 248) revela que, com a experiência psicanalítica, aprendeu que o “[...] medo de
perder os olhos é um dos mais terríveis temores das crianças”. O estudo dos sonhos,
das fantasias e dos mitos fundamenta a percepção de que esse temor é o de perder os
órgãos genitais: é o temor da castração.
Brepohl (2012) toma a ideia de castração, considerando-a uma tradução
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simbólica de uma interdição, de uma limitação que provoca afetos insuportáveis para
o sujeito, causando um horror contra o qual ele precisa se defender
incessantemente. Diz ainda que, nesse sentido, a experiência do estranhamento
leva o sujeito a se confrontar justamente com esta dimensão do impossível, da qual
ele nada quer saber, mas frente à qual ele é convocado a tomar uma posição, a
oferecer uma resposta.
Destacamos essa observação de Brepohl (2012) porque ele nos faz pensar
sobre o estranhamento do professor no seu encontro com esse outro diferente e a
angústia que lhe provoca e ao mesmo tempo o impulsiona a buscar um saber acerca
desse desconhecimento. O que nos instiga, nesta pesquisa, a investigar a
importância da “escuta” ao professor frente ao estranhamento em sala de aula no
seu encontro com o “outro-estranho”, aspecto que abordaremos nas seções
seguintes.
2.2 “Aluno-estranho” na sala de aula: o que sente e diz o professor
A escolha do tema representações sociais de professores acerca do “alunoestranho” na sala de aula para a pesquisa emerge da experiência da autora na sua
escuta aos professores, quando se referem ao não saber-fazer a sua prática junto ao
“aluno-estranho” que se encontra na sala de aula, já delineado neste estudo.
Partimos do princípio de que a educação, na contemporaneidade, vem sendo
atravessada por uma série de questões que desafiam o professor em sua prática
pedagógica. Nesse veio, direciono o meu olhar para aqueles sujeitos-crianças que
provocam estranhamento nos professores, paralisando sua tentativa de encontro
com esse outro-estrangeiro e inibindo sua capacidade de encontrar alternativas
dignas e criativas para as situações que se lhes apresentam. Esses desafios que
vêm interpelando os docentes em sua prática pedagógica suscitam a seguinte
pergunta: De que forma a escuta aos alunos e professores no cotidiano da sala de
aula pode redimensionar as representações sociais dos professores em relação ao
“estranho”?
É importante esclarecer que atos como transtornos mentais e outras
manifestações,

como

deficiência

intelectual,

indisciplina,

hiperatividade,

agressividade, aluno desinteressado, são caracterizados por prejuízos maiores e
mais graves no funcionamento da pessoa e de sua família. No caso dos jovens, é
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comum que o rendimento na escola sofra alterações, assim como o relacionamento
com a família e os amigos (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014). Nas narrativas dos
docentes, percebe-se que eles não se reportam apenas à sua prática pedagógica,
mas essas falas, em suas subjetividades, vêm impregnadas de sentimentos de
impotência e estranhamento acerca desse “outro-estranho”, o que lhes suscita
angústia, inibindo sua capacidade de encontrar alternativas dignas e criativas para
as situações que se lhes apresentam.
O exótico e o familiar revelam essa dubiedade,que permeiam as nossas
relações com o outro em suas singularidades, os nossos contatos com outras
culturas e costumes, provocando o fenômeno do estranhamento. Trata-se de um
fenômeno psicológico que de uma forma ou de outra, em qualquer momento, pode
tomar-nos de surpresa. Ao observarmos o familiar estamos buscando o
desconhecido. Velho (1978) nos diz que sempre o que vemos e encontramos pode
ser familiar, mas não necessariamente conhecido, e o que vemos e encontramos
pode ser exótico, mas, até certo ponto, conhecido. Diz ainda que estamos sempre
pressupondo familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento ou
desconhecimento, respectivamente.
Esse autor insiste no caráter relativo da noção de familiar e exótico,
especialmente na nossa sociedade, mas afirma que, de alguma forma, o familiar é
cada vez mais objeto de investigação para a Antropologia por perceber a mudança
social como resultado acumulado e progressivo de decisões e interações cotidianas
(VELHO, 1978).
Chaves e Barbosa (1998) pontuam que o papel das representações é o de
convencionar objetos, pessoas e eventos, para situá-los no contexto das categorias
familiares, ou seja, o propósito de todas as representações é dar ao não familiar uma
substância familiar. Os indivíduos são motivados a dar sentido ao não familiar,
atribuindo-lhe significado.
Escutar que o duplo processo, o encontro com o eu familiar e o outroestranho, e que no percurso pode provocar encontros e desencontros, é
perfeitamente encontrável no mundo institucional escolar, nas diversas formas de
relações intersubjetivas.
Essa demanda de alunos com algum tipo de dificuldade vem preocupando os
educadores, que, nos últimos anos, passaram a demonstrar altos índices de
afastamento do trabalho (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014). Segundo Figueiredo
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(2002), alguns professores reclamam que a sala regular não é o espaço de
aprendizagem para o outro-estranho. Outros, embora reconheçam esse lócus como
legítimo para todas as crianças, manifestam medo, dúvidas e ansiedade diante da
criança cuja demanda temem estar além das suas possibilidades no seu saber-fazer
pedagógico.
Através da minha experiência profissional na APAE de Candeias, Bahia,
acompanhamos casos de crianças diagnosticadas de condutas típicas (autismo,
psicose) que não tinham acesso a nenhum sistema de ensino, regular ou
especializado, ambos alegando que essas crianças não são elegíveis para seus
estabelecimentos, uma vez que necessitam de apoio individualizado, seja no
aspecto pessoal, seja de mudança curricular.
Ferre (2001) fala do mundo atual, no qual a presença de seres diferentes
causa estranhamento e perturbação pelo fato de serem diferentes dos demais,
quando vistos pelo “espelhismo” da normalidade, o que altera a serenidade ou a
tranquilidade dos demais. Nada há de mais perturbador do que aquilo que lembra
nossos defeitos, nossas próprias limitações. Alguns estudos são demarcados pela
busca da explicação da origem da constituição da singularidade humana. A título de
exemplificação temos a pesquisa de Rêgo (1993), que nos seus estudos acerca das
representações dos professores em relação às diferenças na sala de aula, parte
dessa explicação originária, vez que presumia que a visão do educador a respeito da
origem das características individuais interfere no seu fazer docente, ou ao menos
influencia a sua maneira de compreender e explicar as relações entre ensino e
aprendizagem.
Na sua pesquisa, Rêgo (1993) adota para coleta de dados empíricos uma
redação sobre a origem das diferenças individuais construídas pelos atores sociais.
Os textos foram elaborados com o objetivo de problematizar o tema, a partir das
seguintes afirmações e questionamento: cada pessoa têm características próprias e
diferentes modos de pensar, características próprias e diferentes modos de ser,
capacidades, valores, comportamentos etc. Qual será a origem dessas diferenças?
Essa autora revela em sua pesquisa que o grupo estudado apresentou basicamente
três diferentes posições sobre o tema. Uma parcela considerou que a origem da
constituição e da singularidade humanas está em fatores inatos (definidos por
razões biológicas ou divinas, ao nascer ou dados como potencialidade), internos,
portanto, ao indivíduo. Outro parcela afirmou que a origem das características
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individuais encontra-se vinculada a fatores externos aos indivíduos. A terceira
parcela, formada pela maior parte dos sujeitos, levanta a hipótese de que o corpo
humano é resultante do somatório de aspectos inatos e adquiridos.
Rêgo (1993) conclui que nas três p o s i ç õ e s seja privilegiando o indivíduo
como organismo biológico ou entidade abstrata, seja por determinações apriorísticas
das influências ambientais, o ser humano não é compreendido na sua totalidade e
a realidade é vista de forma estática e imutável. Refere-se ainda de forma conclusiva
que as três visões expressam a ideia de um determinismo prévio (por razões inatas
ou adquiridas), que acarreta uma espécie de imobilismo do sistema educacional.
No encontro com os professores, seja como professora-formadora, seja no
acompanhamento ao aluno com transtorno mental na sala de aula, percebemos
as atitudes de afastamento ou perplexidade desses profissionais frente ao aluno
diferente, conclamando por uma formação especializada como uma tábua de
salvação para que esse encontro com a diferença possa ser apaziguada.
Nos dizem Sampaio e Sampaio (2009) que o professor é convocado a lidar
com as consequências psíquicas que a convivência com a diferença pode trazer, o
que certamente pode influenciar sua prática junto a esses alunos. Essas autoras
afirmam que é imprescindível que os agentes da escola tenham acesso a uma
formação técnico-pedagógica que os prepare para conviver com a diferença na sala
de aula, porém, destacam que a convivência com a diferença remete a valores,
atitudes e julgamentos, exigindo a desconstrução dos modelos rígidos e excludentes
(SAMPAIO; SAMPAIO, 2009).
A fim de apreendermos as representações sociais do professor sobre a sua
relação com o “aluno-estranho” na sala de aula, na busca de identificarmos os
componentes estruturantes que objetivam e ancoram a sua relação com o outroestranho na sala de aula, é imprescindível perguntar: O que pensa o professor sobre
esse encontro com a diferença?
Segundo Figueredo (2002), alguns professores reclamam que a sala regular
não é espaço de aprendizagem para o outro-estranho. Outros, embora reconheçam
esse lócus como legítimo para todas as crianças, manifestam medo, dúvidas e
ansiedade diante da criança cuja demanda temem estar além das suas
possibilidades. Diz ainda Figueredo (2002) que antes mesmo de estabelecer uma
mediação com esse aluno, de tentar favorecer o estabelecimento de vínculos dele
com o grupo da classe, o professor alega dificuldades, não investindo nessa
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possibilidade, sob o argumento de que se faz necessário uma especialização para
que possa atuar pedagogicamente com esse aluno.
Consideramos, a partir da escuta “acurada”,8 que ao abordar o seu “não
saber” sobre esse aluno o professor se depara com a “falta” que tenta preencher
com a formação especializada, mas que, no entanto, a ultrapassa.
Sampaio e Sampaio (2009) assinalam que o professor, sendo também
responsável pela formação da criança e mediador do aluno com o conhecimento,
demonstra, através de suas falas e atitudes, suas expectativas sobre o aluno. Esta
representação,

construída

sobre

o

aluno,

é

evidenciada

nas

interações

estabelecidas em sala de aula, trazendo implicações para o aluno, não somente em
relação ao seu desempenho acadêmico, como também no seu posicionamento
como sujeito desejante e na construção de seu próprio discurso.
Segundo Almeida, Santos e Trindade (2011, p.110) “a ancoragem
corresponde exatamente à incorporação ou assimilação de novos elementos de um
objeto em um sistema de categorias familiares e funcionais aos individuos, e que
lhes estão facilmente disponíveis na memória”. Em se tratando da questão da
diferença, existe um processo inconsciente de cada sujeito acerca da sua
incompletude. A questão da incompletude é um aspecto trazido pelas categorias “o
encontro com a falta constitutiva” e “o outro como eu especular”, pois ao defrontar-se
com “o estranho”, aquele outro-deficiente, o professor se depara com os seus
próprios limites, com a falta, daí os sentimentos que estavam recalcados afloram em
forma de angústia no professor, causando-lhe mal-estar.
Kupfer (1989) assinala que o professor é também um sujeito marcado por seu
próprio desejo, que o move para a função de mestre. Por isso, trata-se de uma
dinâmica muito complexa. “Só o desejo do professor justifica que ele esteja ali. Mas
estando ali, precisa renunciar a esse desejo.” (KUPFFER, 1989, p. 94). Essa autora
refere-se ainda ao papel do desejo na relação professor-aluno, pontuando que o
desejo fornece sentido e poder à figura do mestre, “que funciona como um mero
suporte esvaziado sem sentido próprio enquanto pessoa” (KUPFFER, 1989, p. 92).
Pergunta Kupfer (1989, p. 92): “Mas que sentido esse desejo transfere? Como é que
em última análise esse professor está sendo visto, já que é essa visão especial a
mola propulsora do aprender?” Na sua análise, verifica que esse desejo e seu
8

“O escutar é ter atenção acurada para oferecer o ouvido para uma dada situação. A atenção
acurada é um princípio, uma função da escuta.” (ORNELLAS, 2019, p. 94).
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sentido escaparão sempre ao professor. Diz ainda que dele o professor poderá ter
alguns flashes, caso esteja atento à sua emergência. Ao professor não é facultado
conhecer a forma singular como se realiza esse desejo naquele aluno em especial.
Esta não é a sua tarefa. Nem o aluno quer, no fundo, que o professor saiba do
desejo que o move (mesmo porque toda essa dinâmica é da ordem do inconsciente).
Tudo que o aluno quer é que seu professor “suporte” esse lugar que ele o coloca.
Isto lhe basta,ou pode lhe bastar?
Sinaliza Kupfer (1989) que, de fato, não é uma situação fácil, embora essa
“ação” seja simplesmente permanecer ali no lugar designado. Ocupar o lugar
previamente estabelecido ao professor pela transferência: “Eis uma tarefa que não
deixa de ser incômoda, visto que ali sem sentido enquanto pessoa é ‘esvaziado’
para dar lugar a um outro que ele desconhece” (KUPFER, 1989, p. 93).
No entanto, o professor, ao tratar com o aluno “diferente”, se refere ao
desconhecimento que o imobiliza a assumir a função de mestre e coloca
expectativas na formação especializada para o desvelamento deste não saber, que a
princípio trata apenas como um desconhecimento técnico.
2.3 Formação especializada: um atalho de desvelar o “aluno-estranho” na sala de
aula

Nessa contemporaneidade, os professores vêm sendo atravessados por uma
série de atribuições para com o aluno que estão além do processo ensinoaprendizagem. Silva (2013) aponta que, nas sociedades atuais, o professor vem
sendo responsabilizado inclusive pela construção do sujeito que lhe chega com o
título de aluno.
A experiência tem apontado que em se tratando de um aluno com transtorno
mental ou qualquer outra manifestação atitudinal, o professor se sente conclamado a
buscar um novo saber sobre esse sujeito que lhe chega como aluno (SILVA, 2013).
Percorrendo os espaços escolares no seu cotidiano, percebemos a
importância dada pelo professor a esse conhecimento técnico acerca desse aluno
diferente, tornando-se a solicitação do diagnóstico médico uma regra estabelecida
pelas instituições de ensino para que esses alunos possam adentrar as escolas. Por
meio desse saber, pensam os professores que o que lhes é estranho passe a ser
familiar e, assim, sua prática pedagógica viabilizar-se-á. Há então essa necessidade
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de “domesticação” desse saber que não se sabe.
Segundo Skliar (2006), as concepções sobre a formação dos professores
para trabalhar com as diferenças em sala de aula vêm sendo denominadas de
formação especializada ou educação para a diversidade, o que, na realidade, se
configura em um arcabouço técnico-diagnóstico-classificatório.
De acordo com o documento oficial do MEC/SESP (2007, p. 17)) a formação
do professor para atuar na educação especial deve contemplar a concepção de
educação especial que passa a desenvolver as suas práticas de forma
complementar ou suplementar a educação comum e não de forma substitutiva como
se procedia. Nesse mesmo documento é registrado que essa formação é obtida em
cursos de graduação e de formação continuada para o atendimento educacional
especializado (AEE) incluindo além do conhecimento da área, o estudo dos casos, o
planejamento, a seleção de atividades e a avaliação dos planos de AEE. Ainda se
referindo à formação de professores para esse atendimento é recomendado nesse
documento que se deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação
nas salas de recursos, nos centros especializados, nos núcleos de acessibilidade,
nas classes hospitalares e ambientes domiciliares, para a oferta do atendimento no
campo da educação especial. Complementando essa perspectiva, Alonso (2013),
chama atenção para a importância da formação dos professores para a inclusão,
ressaltando que a transformação de paradigma na Educação exige professores
preparados para a nova prática, de maneira que possam atender também as
necessidades do ensino inclusivo.
Nessa mesma perspectiva, Goffredo (1999), ressalta que o professor
especializado deve ser parte integrante da equipe escolar,socializando o seu saber
específico junto aos outros profissionais da equipe e que o professor de classe
regular precisa entender o significado de uma escola inclusiva, a partir de seus
conhecimentos anteriores como professor. Por outro lado, os professores de classes
regulares poderão recorrer aos recursos utilizados pela Educação Especial, quando
têm em sala de aula aluno com necessidades educativas especiais.
Afirma Alonso (2013), que o “saber está sendo construído à medida que as
experiências vão acumulando-se e as práticas anteriores vão sendo transformadas.
Por isso, a formação continuada tem um papel fundamental na prática profissional”.
(ALONSO, 2013,p. 48).
O desejo de saber do professor acerca desse saber técnico o afasta da
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possibilidade de estar com o outro sem um a priori, aspecto que vem sendo
questionado por Skliar (2006) onde aponta que o professor, no seu desejo de incluir
o outro, não deveria deter-se nos labirintos de nomes, técnicas e saberes
inventados, e sim aproximar-se das experiências que são dos outros, sem reduzi-los
na mesmice egocêntrica e hegemônica da educação. Nos chama atenção para a
necessidade de separar rigorosamente a “questão do outro”, que é um problema
filosófico relativo à responsabilidade quanto a toda e qualquer figura de alteridade,
da “obsessão pelo outro”. Algumas dimensões são consideradas por ele como
inéditas no processo de formação e avançam em relação a conhecer “textualmente” o
outro. São aquelas dimensões que se vinculam em relação ao outro, com a ética
prévia a todo o outro especifico.
Nesse veio, a respeito da formação especializada perguntamos: o que é
formação? Em que medida a formação especializada poderá promover esse
encontro com o outro diferente? Essas questões aqui levantadas nos remetem à obra
de Macedo (2010, p. 116), na qual elucida que a “aprendizagem é um dos fatores
fundantes da formação, mas a formação não se reduz a esse processo”. Nos pontua
esse autor que a formação humana é uma experiência muito mais profunda e que
não há formação sem desejo. Assim sendo, já nos currículos formativos deve-se
prever o debate democrático desde o projeto, para que a formação não se realize
em meio a uma burocracia.
Esse entendimento que Macedo (2010) nos traz acerca do enodamento entre
formação e desejo nos leva ao encontro da necessidade da escuta ao professor não
apenas nas escolas, como também nos espaços formativos. Essa realidade vem
coadunar com o pensamento de Skliar (2006), quando aponta que a formação dita
especializada não pode se restringir ao arcabouço técnico a respeito desse aluno,
pois o desejo de saber do professor se sobrepõe à técnica.
Nesses processos formativos há uma restrição acerca desse saber sobre o
outro, vez que nos espaços educacionais e formativos falta a escuta à fala desse
professor. Como nos diz Ornellas (2011b, p. 26).
[...] A escola pode se constituir num espaço no qual a construção das
relações afetivas acontece e, ao mesmo tempo, é onde ocorre a fala e a
escuta. Bem elaborada, uma fala pode ser escutada, trocada e analisada na
prosa da sala de aula na prosa da relação. É nesse lugar que se encontram
os dois sujeitos: o professor e o aluno. Ambos são portadores de uma fala,
de uma escuta e das representações que as sustentam.
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Essa citação nos leva a pensar sobre o desejo de saber do professor e a
dinâmica da ordem do inconsciente que estão presentes e permeiam a formação,
uma vez que o inconsciente e o desejo fazem parte do psiquismo humano, são
processos inerentes à condição humana. Neste sentido, a formação humana, em
qualquer âmbito, é uma experiência muito mais profunda do que vem sendo
considerada. Dessa forma, Macedo (2010, p. 79) propõe “olhar o singular, o opaco, o
impermanente, o confuso, o caótico, presente nos processos formativos dos
humanos”. Afirma que tratar com o desejo em processos formativos é antes de mais
nada uma questão de mudança de política formativa, evidenciando a relação com o
conhecimento como pauta de poder. Pautado em Honoré, Macedo (2010, p. 82) diz
que “o homo faber entrou numa armadilha por sua inventividade técnica, quando foi
tomado pelo consumo normalizado, pela ética produtivista, tornando-se um animal
laborans pelo esquecimento da sua formatividade”. O que dizer dessa formatividade9
quando se fala da formação especializada? O que nos diz a formação para a
diferença? O que significa esse saber sobre a “loucura” do outro? Esses
questionamentos emergiram no decorrer da minha prática com o professor no seu
cotidiano na sala de aula, e que foi se constituindo como objeto de estudo, tomando
como norte teórico a Teoria das Representações Sociais, que abordaremos na
próxima seção.
Ressaltamos que acerca da ideia de formação especializada de professores
associado a teorização das Representações Sociais, contamos com a perspectiva
de Skliar (2006), que assume uma posição contrária à tradição formativa, propondo
uma inversão da lógica entre o saber temático e o saber pedagógico relacional.
Afirma o autor, categoricamente que mais que ‘estar preparados’, no sentido de
‘antecipado’ a alguma especificidade educativa, o que conta, é estar disponível,estar
aberto, à existência dos outros.
2.4 Representações sociais de professor sobre a “loucura” na sala de aula

Com base nas apreensões das representações sociais de professor acerca do

9

“Na perspectiva de Honoré (1980), a formatividade também é conceituada como o caráter formativo,
como uma condição favorável, uma disposição individual ou coletiva que favorece o processo da
formação.” (MAGALHÃES, 2016, p. 7).
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“aluno- estranho” na sala de aula, na busca de identificar os componentes psíquicos
estruturantes que objetivam e ancoram a sua relação com o outro-diferente na sala
de aula, é imprescindível perguntar: o que pensam os professores sobre esse “alunoestranho”? O que lhes suscita esse encontro com a diferença?
Pontuam Ornellas e Magalhães (2012, p. 41), pautadas em Jodelet, que as
representações sociais
[...] devem ser estudadas, articulando elementos afetivos, mentais e sociais
e integrando ao lado da cognição e da linguagem e da comunicação, as
relações sociais que afetam as Representações e a realidade material,
social e ideal sobre as que eles intervirão.

Nessa perspectiva, essas autoras ressaltam o papel da subjetividade, que
junto aos elementos da cognição, da linguagem e da comunicação são integradas
para o estudo das representações sociais.
Ornellas e Magalhães (2012), ainda de acordo com Jodelet, afirmam que ao
se abordar as relações de uma comunidade com os seus outros não se deve adotar
um ponto de vista resolutamente “racional”, intelectualista, que não se atenta para
outras dimensões, institucionais, simbólicas, axiológicas, afetivas principalmente.
Partindo dessa conceituação, em que os elementos afetivos e cognitivos
estão integrados, percebemos o caráter interdisciplinar da teoria moscoviciana e a
importância das representações sociais para a nossa investigação, na qual os
sujeitos são os próprios atores. Por meio das representações sociais pode-se
perceber de que forma os sujeitos estão apreendendo e vivenciando o meio
circundante.
Segundo Moscovici (2007), o processo formador das representações sociais
tem como propósito transformar algo não familiar em familiar, ou a não familiaridade
em familiaridade. O processo de formação das representações sociais tem como
princípio a familiarização do que é desconhecido pelo grupo. Moscovici (1976)
assegura ainda que a representação social utiliza-se de dois elementos constitutivos
de forma a exercer sua função de familiarizar o grupo com o desconhecido: a
objetivação e a ancoragem. A objetivação tenta ancorar ideias estranhas, reduzi-las
a categorias e imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar. Ancoragem é
um processo que transforma algo estranho e perturbador em nosso sistema
particular de categorias. O duplo processo, o encontro com o eu familiar e o outro-
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estrangeiro, que no percurso pode provocar encontros e desencontros, é
perfeitamente encontrável no mundo institucional escolar, nas diversas formas de
relações intersubjetivas.
Para a presente pesquisa, o embasamento teórico das representações sociais
torna-se um eixo central para a análise das falas dos atores sociais, as quais se
referem a verbalizações de ideias, opiniões, atitudes, práticas que expressam os
significados que os professores atribuem ao encontro com o outro-estranho na sala
de aula. Pressupõe-se, dessa forma, que as representações sociais sobre o
encontro com o outro-estranho, construídas pelos professores, foram e são
influenciadas por representações apreendidas no seu contexto sociocultural, e
“costuradas” tanto por conteúdos conscientes como por processos inconscientes. Tal
proposição pode ser referenciada por meio da concepção de Moscovici (2001, p.
62), que afirma que “reconhecendo-se que as representações são, ao mesmo
tempo, construídas e adquiridas, tirasse-lhes esse lado preestabelecido, estático que
as caracterizava na visão clássica. Não são os substratos, mas as interações que
contam”.
Pretende-se com este estudo apreender as representações sociais do
professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula, e por meio dessa nova escuta
desvelar um novo saber-fazer pedagógico. No entanto, não podemos deixar de
considerar que em 2020 o planeta foi atravessado por uma pandemia, que atacou a
humanidade de modo insólito. A pandemia atual, causada pelo coronavírus,
determinou novos hábitos para a população mundial no enfrentamento ao vírus,
advindo dos chamados protocolos de higiene às barreiras do laço social, a exemplo
do distanciamento entre os humanos. Dados apontam que o número de mortes no
Brasil por consequência da Covid-19 tem ganhado proporções recordes, colocandoo no sexto lugar entre os países que apresentam o maior número de óbitos. Os
cientistas e estudiosos afirmam que estamos envolvidos em uma crise civilizatória:
uma crise política, econômica e sanitária.
A desigualdade socioeconômica foi escancarada na pandemia nos diversos
segmentos sociais em todas as áreas, inclusive a educacional, o que vem afetando
sobremaneira os alunos de baixa renda quanto ao acesso à educação, devido à
substituição das aulas presenciais pelo ensino remoto, uma vez que grande parte da
população estudantil não ter acesso à internet e aos meios de equipamentos
eletrônicos. Dessa forma, pergunta-se: como tem sido o acolhimento do “aluno-
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estranho” nesse novo formato educacional? Tal aspecto tão contundente no mundo
atual e que vem afetando também o alunado especial será abordado no próximo
item.
2.5 Aulas remotas: trilha que subtrai o “aluno-estranho”

Muitas das nossas atividades vêm sendo redimensionadas por um motivo
muito impactante e que vem afetando a todos nós: a humanidade foi interpelada pela
pandemia do coronavírus. Nos diz, Albuquerque e Freitas (2020) que o mundo vive
perplexo com o surto de uma nova síndrome respiratória aguda grave. O novo
coronavírus, relatado em dezembro de 2019, teve seu epicentro em Wuhan,
província de Hubei, na República Popular da China, e se espalhou para diversos
países em todos os continentes.
A história nos ensina que a cada cem anos a humanidade é acometida por
uma doença pandêmica e o Brasil há 102 anos, a partir de setembro de 1918,
vivenciou a gripe espanhola. Na época, diante do desconhecimento de medidas
terapêuticas para essa enfermidade, as autoridades aconselhavam que as pessoas
não se aglomerassem. Por ter se identificado que a doença era contagiosa, muitos
locais adotaram medidas de isolamento social. Dessa forma, foram decretados o
fechamento de escolas, igrejas, comércios e repartições públicas em diferentes
locais, inclusive no Brasil. Em muitos países adotou-se o uso de máscaras para
reduzir o contágio. Muitos locais incentivaram a população a entrar em quarentena.
À medida que a gripe espanhola alastrou-se, o efeito foi o mesmo em diferentes
locais: o sistema de saúde entrou em colapso devido à grande quantidade de
pessoas doentes.
Nos dias atuais, com a pandemia do coronavírus, a história se repete no que
tange ao alto grau de contágio, à letalidade do vírus e à fragilidade do sistema de
saúde dos diversos países, inclusive o do Brasil. Sabe-se que uma pandemia em
termos de contágio é igualitária para todas as camadas sociais, porém, ao se falar
em quarentena e outras medidas preventivas, ela torna-se discriminatória. Como
aponta Santos (2020), “Qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil
para determinados grupos sociais do que para outros e impossível para um vasto
grupo de cuidadores, cuja missão é tornar possível a quarentena ao conjunto da
população.” O esquema de quarentena surgiu em toda a Europa desde o fim da
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Idade Média, e deveria ser aplicado quando uma peste ou uma doença epidêmica
violenta aparecesse em uma cidade (FOUCAULT, 1984). Segundo esse autor, na
Idade Média o leproso era alguém que logo descoberto era expulso da convivência,
expulso da cidade.
O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, da purificação do
espaço urbano. Medicalizar alguém era mandá-lo para fora e, por
conseguinte, purificar os outros. A medicina era uma medicina de exclusão.
O próprio internamento dos loucos, malfeitores, etc.: em meados do século
XVII, obedece ainda a esse esquema. (FOUCAULT,1984, p. 88).

Ao se referir ao mecanismo do esquema exílio no esquema da quaretena no
final da Idade Média, Foucault (1984) apresenta o esquema de evolução de boa
organização sanitária das cidades e o poder político da medicina urbana,
fundamentada no mecanismo de exclusão, o mesmo esquema utilizado para o
internamento dos loucos e malfeitores em meados dos século XVIII.
Como aqui já foi apontado, a pandemia é discriminatória e veio evidenciar que
as pessoas com necessidades especiais têm sofrido outros tipos de discriminação,
além do capitalismo do colonialismo do patriarcado: o capacitismo10 (SANTOS,
2020). A desigualdade e vulnerabilidade a que as pessoas com deficiência são
infligidas é histórica e marcada por condições de vida degradantes, pautadas por
confinamentos e inacessibilidade aos bens comuns. Assinala Pessoti (1984) que
pouco se pode afirmar com base em documentos acerca dos atos relativos à
deficiência mental em épocas anteriores à Idade Média. Ressalta que, no entanto, a
deficiência, tida como castigo divino, isentava de culpa os pais e o Estado quando se
confinava esses sujeitos em asilos e abrigos. Esses sujeitos eram abandonados ou
eliminados, pois essas atitudes eram coerentes com os ideais de perfeição nesse
período da história de Esparta e da Magna Grécia.
O conceito de deficiência é uma construção social da Idade Moderna, surgido
a partir das modificações advindas no século XV, quando se iniciou uma
reformulação a respeito da deficiência, deixando de se atribuir as suas
10

O capacitismo significa a discriminação de pessoas com deficiência; sua tradução para o inglês é
ableism. O termo é pautado na construção social de um corpo padrão perfeito denominado como
“normal” e da subestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências
(GELENSK, 2020).
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manifestações à noção de sobrenaturalidade. Em 1801, o médico francês Philippe
Pinel (1745-1826) define pela primeira vez a loucura como doença, separando o
conceito de deficiência mental da doença mental.
A Educação Especial surgiu apenas em 1801, com o médico e reeducador de
surdos-mudos Jean M. Gaspardi Itard (1774-1838). Nessa mesma concepção sobre
a educabilidade das pessoa com deficiência mental, surge, em 1812, Eduard O.
Seguin (1812-1880), que elabora e propõe um método de educação de crianças com
deficiência, os quais ele considera como capazes de perceber as sensações internas
e externas, comparar, julgar, desejar ter atenção e vontade (PESSOTTI, 1984).
Referenciado no trabalho de Itard e Seguin, Pessoti (1984) destaca o trabalho
de Maria Montessori em 1895, médica neurologista que defendia uma metodologia
assentada na defesa do potencial criativo da criança, cuja hipótese era a de que o
tratamento dessas crianças era mais pedagógico do que médico.
Anos depois, percebe-se que as crianças não conseguem acompanhar as
classes, associando-se o fracasso escolar a uma incapacidade intelectual, daí a
criação de classes especiais.
De acordo com os Marcos Históricos e Legais (BRASIL, 2007), a educação
das pessoas com deficiência ao longo da história organizou-se como atendimento
especializado

em

substituição

ao

ensino

comum,

evidenciando

diferentes

compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação das instituições
especializadas, escolas especiais e classes especiais. Nesse mesmo documento
legal, o Ministério da Educação (MEC) aponta que na construção da Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, em 2007,
essa organização mostra a
[...] educação especial, de caráter caritativo, fundamentada no conceito de
normalidade /anormalidade, que determinava formas de atendimento clínico
terapêutico fortemente ancorado nos testes psicométricos e definia, por
meio dos diagnósticos, as práticas escolares para os alunos com
deficiência. (BRASIL, 2007, p. 4).

Nesse mesmo documento, consta, no seu item 11, que a Lei de Diretrizes e
Bases para o ensino de primeiro e segundo graus, n. 5.692/71,
[...] ao referir-se a ‘tratamento especial’ para os alunos com deficiências
físicas, mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto a
idade regular de matrícula e os superdotados, reforçou a organização da
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Educação Especial de forma paralela à educação comum, gerando o
entendimento de que alunos ‘atrasados’ em relação a idade/série eram
deficientes mentais treináveis. (BRASIL, 2007, p. 5).

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) define, em seu artigo 205, a
educação como um direito de todos, e em seu artigo 206, garante como dever do
Estado o acesso aos níveis mais elevados de ensino, bem como a oferta do
atendimento educacional especializado. O Estatuto da Criança e do Adolescente –
Lei nº 8.069/1990, reforça os dispositivos legais, ao determinar, no artigo 55, que “os
pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede
regular de ensino” (BRASIL, 1990). Nessa década, documentos internacionais como
a Declaração de Salamanca, de 1994, passam a influenciar a formulação das
políticas da educação brasileira (BRASIL, 2007).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.934/1996, define,
no artigo 58, a educação especial como modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com necessidades
especiais. No seu artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino deverão assegurar
aos alunos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específica para atender ás suas necessidades e a aceleração de estudos para que
alunos superdotados possam concluir em menor tempo o programa escolar. Assim,
a LDB define como responsabilidade do poder público a efetivação da matrícula na
rede regular de ensino e a oferta de apoio especializado. No entanto, a LDB
manteve a concepção tradicional de educação, ao prever classes, escolas ou
serviços especializados para alunos considerados sem possibilidade de serem
integrados no ensino regular em razão de condições específicas (BRASIL, 2007).
Ainda de acordo com esse documento (BRASIL, 2007), em 1999, o Decreto
nº 3.298 regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa com Deficiência, e define a educação especial como
modalidade transversal aos níveis e modalidades de ensino e, contraditoriamente,
no seu artigo 24, condiciona a matrícula compulsória na rede regular de ensino às
pessoas com deficiência consideradas “capazes de se integrar”. Diante das
mudanças, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica,
Resolução CNE/CEB nº 2/2001, determinam, no art. 2, que:
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades
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educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma
educação de qualidade para todos. (BRASIL, 2007, p. 7).

Embora as Diretrizes, como um dos documentos orientadores para a inclusão,
preconize que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, podemos
refletir que a responsabilidade não cabe apenas à escola, mas, principalmente,
depende de políticas públicas capazes de gerenciar a inclusão.
Afirma o referido documento (BRASIL, 2007) que as Diretrizes, como um dos
documentos orientadores para a inclusão educacional, por um lado ampliam o
caráter da educação especial para realizar o atendimento complementar ou
suplementar à escolarização e, por outro lado, reduzem esse potencial quando
mantêm a educação especial como modalidade substitutiva à educação comum.
Dessa forma, não fortalece a adoção de uma política de educação inclusiva e o
enfrentamento dos desafios necessários.
Ainda de acordo com o documento (BRASIL, 2007), o Plano Nacional de
Educação (PNE), Lei nº 10.172/2000, delega funções no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Munícipios, estabelecendo objetivos e metas para que os sistemas
de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos
alunos. No seu diagnóstico, aponta um déficit nos sistemas de ensino em relação à
política de educação especial, referente à oferta de matrículas para alunos com
deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, às
instalações físicas e ao atendimento especializado. Prosseguindo no delineamento
histórico, a Convenção de Guatemala, de 1999, promulgada no Brasil pelo Decreto
nº 3.956/2001, reafirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos
humanos

e

liberdades

fundamentais

que

as

demais

pessoas,

definindo

discriminação como:
[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência,
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por
parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos
fundamentais. (BRASIL, 2007, p. 7).

Esse Decreto tem importantes repercussões na educação, exigindo uma
reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação
adotada para promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso à
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escolarização. Dessa forma, não se pode impedir ou anular o direito à escolarização
nas turmas comuns do ensino regular, configurando discriminação com base na
deficiência (BRASIL, 2007).
Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 01/2002, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever em
sua organização curricular formação docente voltada para o “acolhimento e o trato
da diversidade”, que contemple conhecimentos sobre “as especificidades dos alunos
com necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 2007, p. 7).
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela
ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário, desloca a ideia da limitação presente na
pessoa para a sua interação com o ambiente, definindo no seu artigo 1 que:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza
física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras podem obstruir sua plena participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas. (BRASIL, 2007, p. 8).

Consta ainda no documento (BRASIL, 2007) que dentre os compromissos
assumidos pelos Estados para assegurar um sistema de educação inclusiva em
todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento
acadêmico e social, compatível com a meta de inclusão plena, está a adoção de
medidas para garantir que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não
sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob a
alegação de deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental
inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as
demais pessoas na comunidade em que vivem. (BRASIL, 2007, p. 8).

Nessa perspectiva, em relação às orientações aos sistemas de ensino
encontra-se o desenvolvimento de política de formação continuada de professores
que envolva conhecimentos sobre a educação para os direitos humanos, valorização
e atenção as diferenças e atendimento educacional aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL,
2007).
O caminhar histórico da educação inclusiva nos aponta para a dificuldade da
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implementação da “Escola Para Todos” na política educacional brasileira. Na
realidade ainda somos permeados por questões como: o que se alcançou até o
momento nessas escolas? Podemos falar em Educação Inclusiva? Em que sentido
poderemos falar em “Escola Para Todos”? Para que sujeitos? Em que práticas?
Nessa proposta, “Escola para Todos”, poderíamos falar em singularidades? Embora
concordemos com o direito a todos à escola, como ponto central para a construção
de uma sociedade igualitária e democrática, não podemos desconsiderar que a
organização histórica do nosso sistema escolar se caracteriza por um crivo
excludente pautado na política da homogeneização, em detrimento de uma política
escolar da “diferença”.
Estudiosos brasileiros sobre o tema analisam o momento histórico que
vivemos dentro do cotidiano brasileiro e as diferentes interpretações acerca da
inclusão.
Jesus (2006, p. 97), nos seus estudos, pontua: “para que a diversidade
humana possa fazer-se presente como valor universal, a escola precisa assumir
uma postura de desconstrutora de igualdades, visando incluir na tessitura social
aqueles que vêm sendo sistematicamente excluídos.” Ressalta também a
necessidade de se trabalhar com os profissionais da educação, de forma que eles,
sendo capazes de compreender as próprias práticas e de refletir sobre elas, tornemse também aptos a transformar a lógica de ensino. No entanto, sabe-se que a
implementação de uma educação inclusiva depende da escola como um todo, o que
inclui, além dos professores, os gestores e toda a comunidade escolar.
Hillesheim e Soares (2011, p. 127), a respeito da inclusão escolar, afirmam:
Podemos dizer, então, que, sob o imperativo da inclusão, são criadas
estratégias de acesso e de permanência dos alunos na escola, delimitando
determinados espaços (nomeados como inclusivos) para aqueles definidos
como anormais. Entretanto, a naturalização de estratégias e o encobrimento
das relações de poder que as constituem, muitas vezes, impedem o olhar
sobre o que estamos produzindo a respeito de nós mesmos e dos outros.
Além disso, é necessário ter claro que a garantia da inclusão não contradiz
as políticas de mercado, mas funciona como condição de possibilidade para
fazê -lo existir e funcionar.

Dentre esses estudiosos temos Machado (2011), que em sua pesquisa afirma
que a formação de professores a partir do material de formação docente do Projeto
Educar na Diversidade pode ser uma medida de prevenção do risco, qual seja, de o
professor eventualmente defrontar-se com uma gama bastante diversa de alunos e
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não saber como conduzir todos adequadamente, ampliando, por sua vez, outros
riscos: o de alunos não se manterem na escola comum, não usufruírem dos
benefícios da educação inclusiva e ficarem aquém da premissa neoliberal de
consumo. Frente a essas premissas históricas acima delineadas, retomamos a
questão norteadora deste item: estarão assegurados os direitos à educação aos
alunos com necessidades especiais em tempos de pandemia? Diversos seminários,
conferências e webnários veem sendo apresentados, nos quais pesquisadores e
profissionais de diversas áreas e entidades referem-se às políticas públicas
educacionais nesse cenário pandêmico, tendo em vista as suspensões das aulas, o
fechamento das escolas e a adoção do ensino remoto.
Nesse veio, temos a Defensoria Pública da Bahia, que levantou a
necessidade de implementação da acessibilidade comunicacional das campanhas
informativas, informando que o Governo do Estado acatou a medida, colocando
janelas de Libras nas mídias televisivas. Representantes desse órgão público
ressaltam também que é dever do estado e dos municípios definirem protocolos de
retorno às aulas, e que a alimentação fornecida para os estudantes nessa fase de
aulas suspensas vem ocorrendo por determinação judicial. Ressaltam ainda que, de
uma forma geral, a dificuldade de acesso à Educação Infantil e ao Ensino Médio é
pré-pandêmica, e quanto ao ensino remoto, a inacessibilidade ao computador e à
internet cria um abismo entre estudantes das redes pública e privada. Essa mesma
perspectiva foi abordada na Conferência Internacional da UNIS, na qual foi pontuado
que as crises têm exacerbado a exclusão dos estudantes, em especial aqueles com
necessidades educativas especiais, que têm menos possibilidades de beneficiar-se
da aprendizagem à distância. Nessa mesma Conferência é colocado que a
educação superior não deve duvidar de ter em conta a equidade e considerar a todo
o alunado, em especial de estudantes em situação de “descapacidade”, estudantes
sem acesso a internet. E coloca como ações frente à crise social: acadêmico tutor
preparado (telefone ou mediação TICs), apoios econômicos, acessibilidade e
capacitação de entornos virtuais (conectividade, computadores).
A Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB) se posiciona de
forma contrária às aulas remotas, afirmando que não há estudos referentes para
indicar o limite de tempo de tela, para que as crianças não venham a desenvolver
doenças futuramente. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA), assim como a APLB, se pronunciou contrário ao retorno
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às aulas, tendo como prerrogativa a preservação da vida. Os pesquisadores vêm
afirmando que a desigualdade para a população com necessidades especiais ficou
muito evidenciada com a pandemia. Questionam quais as notícias dessas pessoas
nessa época? Segundo Silva (2020), os dados ainda são brutos, sem
desdobramentos, mas o fato é que “as pessoas com deficiência estão sempre no
etc: os indígenas, as mulheres e etc...”
O fato é que no Brasil, segundo a Comissão Externa da Câmara dos
Deputados, em relatório publicado em 11 de agosto de 2020, o governo federal não
adotou “nenhuma medida” para promover Educação Inclusiva na pandemia causada
pelo coronavírus (GOMES, 2020).
Segundo essa Comissão: “‘Até julho de 2020, nenhuma medida havia sido
tomada pelo governo federal no sentido de promover a educação do campo, de
povos indígenas, quilombolas ou a educação inclusiva durante a vigência das
políticas de isolamento social.’” (GOMES, 2020), diz trecho do relatório. Prossegue
informando que dentre as modalidades especializadas de educação, que englobam
a educação inclusiva e a educação de povos indígenas, quilombolas e do campo, os
parlamentares encontraram “‘múltiplos desafios para sua implementação’” (GOMES,
2020), como a exigência de tecnologia assistiva para o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e os problemas de infraestrutura e transporte escolar. O
relatório descreve a situação como “preocupante” e critica as trocas de ministros no
MEC (GOMES, 2020).
Nos diz ainda Gomes (2020) que a Comissão Externa da Câmara que
acompanha ações do MEC concluiu outro relatório sobre a atuação da pasta durante
a pandemia do coronavírus. O documento trouxe críticas à falta de liderança da
pasta na orientação dos gestores nos estados e nos municípios e à ausência de
diálogo em decisões tomadas pelo Ministério no período. Segundo a Comissão, as
aulas foram suspensas em todo o Brasil em março. Cinco meses depois, o país
ainda não tem regras sobre como vai avaliar o conhecimento dos estudantes durante
e depois desse período.
Embora os estados e municípios ainda não tenham uma definição sobre o
ensino e a avaliação nessa fase de pandemia, nem regras para o retorno às aulas,
cogita-se a adoção da modalidade do Ensino Híbrido como uma forma de minimizar
a transmissibilidade do vírus entre os estudantes, família e comunidade escolar de
uma forma geral.
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Ensino Híbrido é definido como uma modalidade de ensino formal na qual
ocorrem atividades presenciais e on-line, de forma integrada e personalizada, com o
objetivo de melhorar a construção de conhecimentos sobre o tema em estudo
(BARCELOS; BATISTA, 2019).
As discussões sobre essa modalidade de ensino não é atual, embora
educadores considerem que se trata de uma das maiores tendências do século XXI,
no qual se integra a Educação à tecnologia. A adoção do ensino híbrido em um nível
mais profundo exige que sejam repensadas a organização da sala de aula, a
elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo na escola (SASSAKI, 2015).
Nos diz ainda Sassaki (2015) que, no Brasil, uma das maneiras mais comuns da
adoção do ensino híbrido é por meio da chamada rotação de laboratório (ou lab
rotation, em inglês), na qual são combinados momentos na sala de aula e no
laboratório de informática, com conteúdos complementares. Ressalta que engana-se
quem pensa que basta colocar computadores na escola e deixar os estudantes ali
sem qualquer orientação.
Coadunando com esse pensamento, Barcelos e Batista (2019) apontam que,
considerando o contexto educacional do Brasil, é possível, ainda, listar alguns
desafios para a implementação do Ensino Híbrido: a) acesso à Internet de
qualidade na escola e fora dela; b) o hábito dos alunos de receberem as
informações de forma expositiva desde os anos iniciais da educação formal; c) a
falta de tempo dos professores, decorrente de suas diversas atribuições, aspecto
que entra em conflito com o tempo necessário para o planejamento das atividades e
elaboração de materiais; d) turmas com muitos alunos, o que dificulta a
personalização do ensino.
Essas autoras concluem que, a fim de maximizar os efeitos desta modalidade
de ensino, é fundamental estabelecer, de forma clara, os objetivos a serem
alcançados. A seleção e a adaptação/criação de Tecnologias Digitais para o Ensino
Híbrido também devem ser fundamentadas nesses objetivos, para evitar trabalho ou
custos desnecessários, sem impactos relevantes para o processo de ensino e
aprendizagem (BARCELOS; BATISTA, 2019).
Nessa modalidade de ensino, o aluno é o centro do processo, se envolve
ativamente tanto em atividades individuais quanto em grupo. Estas atividades são
realizadas dentro ou fora da escola, como forma de ampliar as possibilidades de
construção de conhecimentos. Busca-se desenvolver no aluno autonomia,
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criatividade, pensamento crítico, atitudes para trabalhos em grupos, hábitos de
estudo e a comunicação, aspectos importantes para a sociedade atual.
Os

estudos

e

pesquisas

aqui

brevemente

apontados

sinalizam

a

complexidade do ensino híbrido, no qual professores devem acompanhar de forma
personalizada os alunos que, por outro lado, podem planejar de forma autônoma os
seus horários de estudos. Dentro da nossa inquietação, qual seja, a acessibilidade
para alunos com necessidades educativas especiais à educação em tempos de
pandemia, não vislumbramos a inclusão desse contingente de alunado nas
modalidades de ensino, seja remota e/ou híbrida.
Padin (2020) considera o Ensino à Distância (EAD) uma modalidade aplicada
às pressas durante a pandemia do coronavírus no Brasil, e que seguirá em parte no
estado de São Paulo. Sinalizou que o Secretário Executivo de Educação afirmou em
recente coletiva de imprensa que o ensino híbrido (que mescla de aulas presenciais
e conteúdos on-line) será implementado após o surto da Covid-19 atenuar (PADIN,
2020). Nos diz ainda esse autor que, por enquanto, a medida esbarra na
acessibilidade e pode agravar desigualdades já existentes em relação à educação.
Aponta que, com o plano do ensino híbrido ainda em fase de planejamento, o
Governo de São Paulo diz garantir a manutenção do Centro de Mídias, ferramenta
introduzida durante a pandemia, que reúne aplicativos e dois canais abertos de
televisão, e que esta alcançará, com a internet patrocinada, a totalidade dos alunos
da rede pública paulista (PADIN, 2020).
Ressalta que, embora a gestão estadual garanta patrocinar internet a todos os
estudantes, algumas regiões do estado de São Paulo carecem de sinal de telefonia
e internet (PADIN, 2020). Prosseguindo com a temática, Padin (2020) refere-se às
dificuldades que serão mais evidenciadas para alunos com deficiência e/ou outros
transtornos do desenvolvimento, colocando a necessidade das aulas presenciais
para esses alunos.
Esse autor exemplificou as dificuldades através do relato de uma professora
da rede municipal, que preferiu não se identificar. No plano presencial, segundo ela,
a inclusão já andava a passos lentos. O ensino remoto, praticado nesta pandemia, é
“um potencializador da exclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência”
(PADIN, 2020), avalia. Padin (2020) afirma ainda que a cada dez professores, oito
não se sentem preparados para o ensino à distância, e verifica as mesmas
dificuldades em relação às famílias, no sentido de acompanhar as atividades dos
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filhos com transtorno de desenvolvimento, a exemplo de autistas. Exemplifica com
um relato de uma das mães entrevistadas, a qual relata que viu muitas outras mães
de alunos autistas sofrendo os mesmos problemas.
Com alguns autistas [de condições] mais leves, as mães adaptam
conteúdos em casa para tentar. Mas é uma tortura, pois fica nítida a
dificuldade. Como mãe de uma criança autista estou muito preocupada. Vou
começar a pagar profissionais, não tem jeito. (PADIN, 2020).

Nesse contexto da pré-pandemia e da pandemia na conjuntura educacional
em que vivemos, com todas essas dificuldades, inacessibilidades e barreiras físicas
e

atitudinais,

estamos

criando

a

tessitura

do

nosso

objeto

de

estudo:

Representações sociais de professor acerca da diferença na sala de aula,
retomando uma questão básica para esse encontro do docente com a diferença: o
que produz em mim a presença de um outro diferente de mim? Questão que nos faz
retomar a epígrafe deste Ato I: solidão? estranheza? familiaridade?
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3 ATO II – TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E AS BRECHAS DAS
ABORDAGENS

3.1 Dimensões das representações sociais: construção de um conceito

Neste Ato II nos propomos esboçar um breve histórico da teoria das
representações sociais, considerando que essa teoria já passou por diversas
vicissitudes que lhe conferiram uma outra forma, uma estrutura conceitual,
epistemológica e metodológica. Uma história mais concisa a respeito das Teorias
das Representações Sociais necessita ser investida de registros documentais, e,
segundo Serge Moscovici (2001, p. 46), essa verdadeira história pautada em análises
e documentos precisos ainda está por ser feita, portanto é inacabada.
Apresentamos nesta subseção uma tentativa de agregar alguns marcos
conceituais para discorrer sobre o nascimento e o ressurgimento da teoria das
representações sociais, objetivando a construção epistemológica do objeto de
estudo: representação social de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de
aula. Partimos do princípio de que as comunicações, as representações, as relações
sociais se entrelaçam formando dinâmicas psicossociais, e que dessa forma a
construção representacional de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula
se engendra numa rede psicodinâmica e dialética entre o individual e o social.
São as representações sociais que agem norteando as condutas, as crenças,
os pensamentos, as ações de um grupo nessa rede de relações sociais que, por sua
vez, estruturam as representações. Esses elementos, as comunicações, os
pensamentos estruturam a nova perspectiva da psicossociologia europeia.
Moscovici, quando faz a leitura de Durkheim da teoria das representações
coletivas, aprofunda esse conceito no contexto da psicologia social, trazendo a
questão do sujeito, do subjetivo como um dos aspectos fundamentais. Assim, ao
construir sua teoria das representações sociais, por volta dos anos de 1960, no
campo da psicologia social, interessado no senso comum, Moscovici vai analisar como
se desenvolvia a propagação dos saberes, a relação entre pensamento e
comunicação.
Durkheim, fiel à tradição aristotélica e kantiana, concebe uma concepção
bastante estática dessas representações. Duveen (MOSCOVICI, 2015), em seu
prefácio à obra de Moscovici (2015), cita que Farr chegou a sugerir que a
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concepção

separatista

que

Durkheim estabelecia entre as representações

“individuais” e “coletivas” contribuiu para a institucionalização de uma crise na
psicologia social que se prolonga até os dias atuais. No entanto, Levy Bruhl
assumiu um papel preponderante no construto das representações coletivas quando,
retomando o conceito, lhe dá uma outra feição:
[...] por um lado mostra sua profunda diversidade de acordo com os meios
sociais, mais radical que a relativa aos domínios (religião, mito, ciência etc.).
Por outro, o pesquisador francês coloca a questão e inaugura o exame dos
mecanismos psíquicos e lógicos que levam a uma ordem mental. Com um
fato inegável, abriu caminho para uma nova perspectiva, um caminho mais
concreto e mais viável do que o dos sociólogos de sua época.
(MOSCOVICI, 2011, p. 51).

Durkheim deixou claro que sua preocupação era com o coletivo, o social, e
que competia à psicologia e a outras áreas se debruçarem sobre o estudo do
individual na construção de representações (MOSCOVICI, 2015).
No bojo das suas argumentações, Levy Bruhl contestou a proposição
fundamental que defendia que o “pensamento primitivo” está interessado nos
mesmos tipos de problemas do pensamento avançado. A sua proposição é de que
tanto as culturas primitivas quanto as recentes são igualmente complexas e
desenvolvidas. Mantém o ponto de vista de que não se deve enaltecer uma em
detrimento da outra. Como nos diz Moscovici (2001), Levy Bruhl, com o conceito de
representações coletivas, tornou-se uma abordagem conceitual que foi absorvida na
psicologia contemporânea, afirmando ainda que, em certa medida, a psicologia do
desenvolvimento individual e cultural é fruto de sua produção.
Uma das mais precisas influências das ideias de Bruhl refere-se aos estudos
de Jean Piaget e Lev Vygotsky. Em outras palavras, o que Levy Bruhl descobriu por
meio de análises de documentos, em sua mesa de trabalho, Piaget busca por meio
de entrevistas encontrar nas escolas, as representações supostamente privadas das
crianças suíças. Piaget se defrontou com o difícil problema da natureza psíquica das
representações, apontando para o desvelamento do modelo social e a descoberta
dos mecanismos psíquicos do fenômeno que interessa à teoria das representações
sociais. Em seguida, abandonou o cerne desse pensamento, e passou a se dedicar
mais aos aspectos lógicos e biológicos do desenvolvimento infantil. “O social perde
assim seu poder de explicar e de inspirar uma teoria cada vez mais limitada no
indivíduo.” (MOSCOVICI, 2001, p. 55).
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Com a afirmativa acima, Moscovici (2001) refere-se ao redirecionamento dos
estudos de Piaget, que inicialmente tinha um enfoque social, para o indivudual, com
os seus estudos voltados agora para o desenvolvimento infantil.
Ainda nessa perspectiva de marcos conceituais no surgimento da teoria das
representações sociais, Moscovici (2001) mostra a aproximação entre Freud e Levy
Bruhl, destacando seus estudos sobre a histeria, nos quais Freud destaca a força
das representações e os estudos das teorias sexuais da criança (FREUD, 1976) e
reconhece sua origem na cultura circundante, entre contos e lendas. Moscovici
(2001), retomando essas concepções, e através de leituras de textos fundantes da
sociologia moderna, norteia seu pensamento na perspectiva de que para tornar
inteligíveis os fenômenos sociais deveria incluir conceitos psicológicos, bem como
sociológicos. Assim posto, ao instituir o termo “social”, Moscovici (2001) queria
chamar atenção para a qualidade dinâmica das representações, se opondo, dessa
forma, ao caráter mais fixo ou estático que as caracterizava na visão clássica.
Na abordagem em representações sociais de Moscovici (1978) destaca-se a
sua tese de doutorado: La Psychanalyse, son image et son public, desenvolvida em
1961, na qual introduz a teoria das representações sociais, tomando como objeto de
pesquisa a apropriação da psicanálise pelo grande público francês dos anos de 1950.
Nas palavras de Moscovici (1978), foi Durkheim o primeiro a propor a
expressão “Representações Coletivas”, e dessa forma designar o caráter específico
do pensamento social em relação ao pensamento individual. Prossegue afirmando
que, para Durkheim, competia à Psicologia Social estudar “de que modo as
representações se atraem e se excluem, se fundem umas com as outras ou se
distinguem” (MOSCOVICI, 1978, p. 25). Moscovici (1978) concebe que toda
representação é composta de figuras e de expressões socializadas e propõe que
devemos encará-la de um modo ativo, visto que o seu papel consiste em modelar o
que é dado do exterior, nas relações dos sujeitos e grupos com os atos, objetos e
situações constiuídos na teia das interações sociais. Nos diz esse autor, em poucas
palavras: “a representação social é uma modalidade de conhecimento paticular que
tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos.”
(MOSCOVICI, 1978, p. 26).
Pontua Sá (1998) que Moscovici substitui a noção de representações
coletivas pelo conceito de representações sociais, caracterizadas como um processo
criativo de elaboração cognitiva e simbólica, que serve de orientação aos
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comportamentos das pessoas. Diz ainda esse autor que Moscovici destaca o papel
das comunicações de massa enquanto fenômeno importante na era da
modernidade, possibilitando considerar as representações como “um fenômeno
capaz de explicar o modo pelo qual o novo é engendrado nos processos de
interações sociais, e inversamente, como estes produzem as representações
sociais” (SÁ, 1998, p. 7).
Nos diz Ornellas (2011b), pautada em Moscovici (1978), que nessa dinâmica,
na qual o novo é trazido para o campo do familiar na configuração das
representações sociais, Moscovici trata da epistemologia do senso comum como um
conhecimento que norteia o conceito de representações sociais, que por se constituir
vinculado à sociologia, psicologia, antropologia, é um conceito de difícil estruturação
e por isso híbrido e também polissêmico, por designar um grande número de
fenômenos e de processos.
Por meio desse conceito híbrido, construído ao longo de 50 anos de estudos e
pesquisas, Moscovici apresenta uma epistemologia reconhecida como inacabada,
levando cada pesquisador a desvelar novos caminhos e fenômenos básicos a serem
pesquisados da realidade cotidiana.
A teoria das representações sociais moscoviciana, como pontua Sá (1998) é
denominada por Doise (1993) como a “Grande Teoria”, tem como seguidora a
pesquisadora francesa Denise Jodelet, que dentro da conceituação nos traz a ideia
da Teoria como objeto de investigação pautado no estudo do social, do afetivo e do
cognitivo. Ornellas (2011b) ressalta que Jodelet aprofunda o construto, no qual as
representações devem ser estudadas através das articulações dos elementos
afetivos, mentais e sociais.
Pontua ainda Ornellas (2011a) a relevância desse construto em que as
representações sociais não são saberes apenas pautados no cognitivo, mas que de
uma forma dinâmica entrelaçam o cognitivo e o afetivo, não constituindo assim uma
categoria bipolar, envolvendo um processo histórico que inclui tanto a racionalidade
quanto o afeto.
Em se tratando de pesquisas voltadas para o campo da educação,
especificamente o objeto de pesquisa que vimos teorizando, em que professores e
alunos são atores sociais dentro da escola, lócus da pesquisa, torna-se inevitável a
integração dos aspectos afetivos e simbólicos no desvelamento e análise das
representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula.
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Moscovici (1978, p. 62) nos fala da aproximação ao conceito de
representação:
[...] a noção de representação ainda nos escapa. Contudo,avizinhamo-nos
dela de duas maneiras. Em primeiro lugar, quando precisamos sua natureza
de processo psíquico, capaz de tornar famliar, situar e tornar presente em
nosso universo interior o que se encontra a uma certa distância de nós, o
que está de certo modo ausente.

Essa é a finalidade de todas as representações sociais, “tornar familiar algo
não familiar, ou a própria não familiaridade” (MOSCOVICI, 2015, p. 54), construto
fundante

da

teoria

das

representações

sociais e

que

norteia

a

base

epistemológica do objeto de estudo que aqui vimos delineando, qual seja as
representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula,
partindo do pressuposto que o professor, ao lidar com a diferença na sala de aula, é
tomado por um “estranhamento”, fenômeno inerente ao ser humano, ao deparar-se
com algo que não lhe é familiar, temática que será tratada no processo investigativo
desta pesquisa e que abordaremos brevemente na próxima subseção.

3.2 Representações sociais: tornando familiar o não familiar

Moscovici (2015) toma como base a premissa da familiarização, ao considerar
que a dinâmica das relações é pautada na compreensão, em que os
acontecimentos, os objetos, as pessoas são percebidos e compreendidos a partir de
referenciais, encontros e paradigmas prévios. A convivência humana encontra-se
constituída de elementos consensuais nos quais a maioria quer ter o sentimento de
pertencimento, sentir-se em casa, a fim de resguardar-se de qualquer risco, atrito ou
conflito. Fora dessas condições pode-se experimentar o sentimento de não
familiaridade, em que as convenções e fronteiras desaparecem, nos diz esse autor.
Isso pode acontecer de fato quando qualquer comportamento, sujeitos ou relações
atípicas o paralisa, impedindo-o de reagir de forma espontânea como ele faria diante
de um padrão usual.
Pontua Moscovici (2015, p. 55, grifo do autor) ainda sobre a não familiaridade:
É desse modo que os doentes mentais, ou as pessoas que pertencem a
outras culturas nos incomodam, pois estas pessoas são como nós e,
contudo não são como nós, assim nós podemos dizer que eles são ‘sem
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cultura’, ‘bárbaros’, ‘irracionais’ etc.

Ao considerarmos os doentes mentais ou pessoas de outras culturas como
bárbaros e irracionais, como nos diz Moscovici (2015, p. 56), é que porque de fato
foram banidos das fronteiras concretas do nosso arcabouço de conhecimento, ou
seja, foram “exiladas das fronteiras concretas de nosso universo possuem sempre
características imaginárias”.
Retomando a tese de investigação da pesquisa aqui tratada e corroborando
com a ideia moscoviciana sobre o estranhamento e incômodo causado pelo outro
não familiar, pressupomos que o professor, ao ser interpelado com o “alunoestranho” na sala de aula, vê-se impedido de reagir de forma natural como reagiria
com o outro-familiar, denotando dificuldade no saber-fazer na sua práxis pedagógica.
Reafirma Moscovici (2015, p. 56):
[...] De fato todas as coisas, tópicos ou pessoas banidas ou remotas, todos
os que foram exilados das fronteiras concretas do nosso universo possuem
características imaginárias e preocupam e incomodam, exatamente porque
estão aqui, sem estar aqui; eles são percebidos; sem ser percebidos; sua
irrealidade se torna aparente quando nós estamos em sua presença; quando
a sua realidade é imposta sobre nós – é como se nos encontrássemos face
a face com um fantasma ou com um personagem fictício na vida real; ou
como a primeira vez que vemos um computador jogar xadrez. Então algo
que nós pensamos como imaginação se torna realidade diante de nossos
próprios olhos; nós podemos ver e tocar algo que éramos proibidos.

Dessa forma, como aqui foi pontuado por Moscovici (2015), a presença de
pessoas, coisas e tópicos que estavam ausentes no nosso universo nos incomodam
por não fazerem parte de nossas realidades concretas.
Sabemos que na contemporaneidade o professor vem sendo desafiado no
seu cotidiano escolar com várias demandas com as quais ele diz não sentir-se
preparado para lidar; um desses desafios seria o encontro com a “diferença” na sala
de aula. Conforme a narrativa desses professores, trata-se de uma realidade
imposta para a qual eles não se sentem preparados. Como diz Moscovici (2015, p.
56), “quando a sua realidade é imposta sobre nós – é como nos encontrássemos
face a face com um fantasma”. Nesta pesquisa trazemos como perguntas centrais:
Quais as representação sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de
aula? Como o professor percebe a presença/ausência desse outro-diferente?
Retomando a perspectiva moscoviciana para refletirmos acerca das questões acima,
reafirmamos o seu conceito de não familiaridade quando diz: “A presença real de
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algo ausente, a ‘exatidão relativa’ de um objeto é o que caracteriza a não
familiaridade. Algo parece ser visível, sem o ser; ser semelhante, embora sendo
diferente; ser acessível e, no entanto, ser inacessível.” (MOSCOVICI, 2015, p. 56).
As representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de
aula leva-o a se deparar com algo tido como inacessível, embora acessível. Nas
suas falas, o professor se remete à condição precípua de um saber técnico acerca
desse outro para que se lhe torne acessível. Essa busca pelo conhecimento atrai o
professor como forma de tornar familiar este outro que lhe é estranho. Como nos diz
Moscovici (2015, p. 56), “o não familiar atrai e intriga as pessoas e comunidades
enquanto, ao mesmo tempo, os alarmam, os obrigam a tornar explícitos os
pressupostos implícitos que são básicos ao consenso”. O encontro com o não
familiar suscita o medo. E o medo do que é estranho (ou dos estranhos) nos é
profundamente arraigado. O contato com algo, ou alguma coisa, ou alguém fora da
nossa familiaridade nos leva a representações que nós construímos como resultado
de um esforço de tornar comum e real algo que é incomum, ou seja, não familiar, ou
que provoca um sentimento de não familiaridade. Por meio das representações nós
superamos o problema e o integramos ao nosso mundo mental e físico, que é com
isso enriquecido e transformado. Complementa Moscovici (2015) que, depois de
uma série de ajustamentos, o que estava longe parece ao alcance de nossa mão, o
que parecia abstrato pode se tornar concreto.
O processo descrito nessa subseção, alcançado por meio das representações
de integrar algo novo ao nosso antigo repertório, se estruturam em três dimensões
que estão organizadas de maneira muito diversa, de acordo com as culturas ou os
grupos e que abordaremos na próxima subseção.

3.3 Dimensões das representações sociais: atitude, informação e campo de
representação ou imagem

Moscovici (1978), em sua obra Representação Social da Psicanálise, reafirma
que a noção de representação ainda nos escapa. Contudo, partindo do pressuposto
de que quando um indivíduo ou um grupo formula representações, seja de uma
teoria ou de um fenômeno cientifico, está, na verdade, reatando com um modo de
pensar e de ver que existe e subsiste, retoma e recria o que foi encoberto ou
eliminado. De uma forma sintética, volta uma vez mais a produzi-la, percorrendo um
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caminho inverso ao que ela percorreu. Nos diz esse autor que essas ideias têm um
fundamento psicológico bastante sólido, fixam o sentido da noção de representação
e se distinguem dos sistemas cognitivos usuais.
Pontua ainda Moscovici (1978), que as representações sociais se mostram
como um conjunto de proposições, reações e avaliações que estão organizadas de
maneira muito diversa segundo as classes, as culturas ou grupos e constituem
tantos universos de opinião quantas classes, culturas ou grupos e que cada universo
tem três dimensões: a atitude, a informação e o campo de representação ou a
imagem.
Nesse sentido, a informação – dimensão ou conceito – refere-se ao objeto
social e de que forma o grupo organiza o conhecimento acerca desse objeto. A
dimensão nomeada “campo de representação” nos leva à ideia de imagem, de
modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das proposições referentes a um
aspecto preciso do objeto da representação. A atitude visa destacar a orientação
global em relação ao objeto da representação social.
Esse autor desenvolveu a sua pesquisa sobre representação social da
psicanálise com base nessas três dimensões – informação, campo de representação
ou imagem e atitude – e revela ter obtido uma visão panorâmica do seu conteúdo e
do seu sentido. E afirma que “pode-se formular legitimamente a questão da utilidade
dessa análise dimensional” (MOSCOVICI, 1978, p. 71).
No seu estudo investigativo acerca das representações sociais da psicanálise,
considerou-se autorizado a “sublinhar o fato de que a Psicanálise suscita em todos
os lugares tomadas de posição (atitude) determinadas, e somente em parte
representações sociais coerentes” (MOSCOVICI, 1978, p. 73). Ressalta que a
atitude é a mais frequente das três dimensões, talvez geneticamente primordial.
Nesse veio, Sá (1998) ressalta como um dos princípios fundantes das
representações sociais, como apresentado originalmente por Moscovici, o da
“transformação do não familiar em familiar”, pelo qual se explica a formação das
representações sociais. E afirma que não convém usar o paradigma moscoviciano
se não tivermos razões para supor que o objeto escolhido é representado como uma
forma de torna-lo familiar ou compreensível.
Dessa forma, nos diz Sá (1998), isso nos leva a duas outras exigências
originais no emprego da teoria geral: a composição da representação e seus
processos formadores. Em relação à composição das representações sociais, como
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vimos acima, Moscovici (1978) postula que uma representação é constituída de
informação, atitude e campo de representação aqui delineado. No entanto, Sá
(1998) destaca a predominância do “campo de representação” na orientação das
pesquisas, havendo um certo abandono prematuro das outras dimensões pelos
pesquisadores, e considera que talvez seja interessante recuperá-las.
Quanto à segunda exigência para a orientação de pesquisa com base nas
representações sociais, cita os processos formadores das representações sociais –
ancoragem e objetivação –, sobre os quais discorreremos no próximo item.

3.4 Representações sociais e seus processos constitutivos (objetivação e
ancoragem): um olhar moscoviciano

É papel das representações sociais simbolizar palavras, ideias e falas em
palavras usuais, próximas e familiares. Para se integrar esses elementos, que se
apresentam de forma inalcançável e abstrata, em algo familiar e usual, configurando
novas representações, deve-se colocar em funcionamento dois mecanismos de um
processo de pensamento fundado em memória e conclusões passadas. São esses
processos que levam o sujeito a trazer o objeto para o campo da linguagem,
classificá-lo, torná-lo familiar e ao mesmo tempo transferir o que já está nos
processos cognitivos para algo concreto que já exista no mundo físico.
Esses mecanismos processuais são denominados por Moscovici (2015) de
ancoragem e objetivação. Embasado nesses dois conceitos é que se pode
compreender o modo como as representações sociais são produzidas. Segundo
Ornellas, Almeida e Almeida (2013, p. 217),
[...] esses dois processos nos quais se engendram os aspectos figurativos e
simbólicos, as dimensões psíquicas, afetivas e sociais. O esforço e a
necessidade humana de lidar com o real, o subjetivo e o familiar dão sentido
à ambiência em que o sujeito é chamado a advir.

Nesse sentido, no dizer dessas autoras, é através do processo de
materialização e simbolização que coisas e fatos que nos eram desconhecidos
tornam-se parte da nossa realidade subjetiva e cognitiva.
A ancoragem é caracterizada como o processo de tornar familiar o que é
desconhecido, levando o sujeito a integrar o novo ao que já lhe é familiar no seu
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sistema cognitivo já existente. Como nos diz Moscovici (2015, p. 61), “Ancorar é,
pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que
não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo
ameaçadoras.”
É inerente ao ser humano experimentar uma resistência e até mesmo um
distanciamento quando se defronta com algo que não sabe descrever ou mesmo
colocar em categoria, rotulá-la com um nome conhecido. Moscovici (2015) nos diz
que essas experiências nos levam a um primeiro passo para superar essa barreira
quando podemos falar sobre algo, avaliá-lo e então comunicá-lo, mesmo que a
princípio possamos vagamente representar o não usual em nosso mundo familiar.
A partir dessas premissas, Moscovici (2015) aponta para duas consequências
advindas da teoria das representações sociais. Em primeiro lugar, quando ela exclui
a ideia ou percepção que não possui ancoragem. Em segundo, classificar e dar
nomes não são simplesmente meios de graduar e rotular objetos e pessoas
considerados distantes. Seu objetivo principal é facilitar a interpretação de
características, a compreensão de intenções e motivos que subjazem as ações das
pessoas, na realidade, formar opiniões.
Ainda sobre as características da ancoragem, Ornellas, Almeida e Almeida
(2013) chamam atenção para o fato de que embora o processo de ancoragem
possibilite que o sujeito venha a classificar o que vê, isto não se constitui um ato
puramente intelectual, embora o desejo de defini-lo como familiar ou exótico se
presentifique.
Prosseguem ainda Ornellas, Almeida e Almeida (2013), pautadas em
Moscovici, que a objetivação nos apresenta a possibilidade de uma ideia ser
materializada, ou seja, tornar-se realidade, concretizar-se. Então, uma ideia, a
princípio dentro apenas do universo intelectual e remoto, com a objetivação torna-se
física e acessível. Objetivar é, pois, reproduzir um conceito em uma imagem. Como
pontuam Ornellas, Almeida e Almeida (2013, p. 217), a objetivação é um processo
de formação de imagens no qual o sujeito traz para o visual o que lhe é abstrato,
podendo também ser entendida como “a capacidade de o sujeito estruturar o
pensamento para materializar um objeto”. Segundo Ornellas, Almeida e Almeida
(2013), nesse veio, ao opinar sobre determinado fenômeno, o sujeito recorre
também a imagens mentais que constituem a sua trajetória pessoal passada e
presente.
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Essa afirmação de Ornellas, Almeida e Almeida (2013), em que o passado e o
presente se entrelaçam para configurar as imagens mentais, corrobora com a tese
moscoviciana na qual a ancoragem e a objetivação são maneiras de lidar com a
memória. Nos dizem ainda essas autoras, com base em Moscovici (2013), que na
ancoragem a memória é dirigida para dentro, está sempre colocando e tirando
objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os
rotula com um nome. A objetivação, sendo mais ou menos direcionada para fora (para
outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los no mundo exterior, para fazer as
coisas conhecidas a partir do que já é conhecido.
Percebe-se que os dois processos, objetivação e ancoragem, não ocorrem
separadamente, integram-se um ao outro e, como pontua Lucon (2011), não podem
ser analisados de forma independente. Dito de outra forma, a ancoragem e a
objetivação formam um par dialético. Diz ainda essa autora que o resultado dessa
integração constitui-se num ingrediente básico no processo germinativo das
representações sociais, possibilitando uma escuta maior acerca dos fenômenos que
ocorrem no mundo social.
A contribuição da teoria das representações sociais no estudo dos fenômenos
sociais tornou-se relevante a partir de Moscovici nos anos de 1960, já mencionado
aqui nesse estudo, e que foi seguido pela psicóloga francesa Denise Jodelet,
reconhecida como a principal colaboradora de Moscovici, mantendo-se como líder
da chamada “a grande teoria”, expressão cunhada por Doise em 1993. A partir da
“grande teoria” surgiram outras correntes teóricas as quais trataremos na próxima
subseção.
O estudo acerca do outro-estranho na sala de aula, amalgamado pela teoria
das representações sociais, nos leva ao encontro das Filosofias da Diferença, haja
vista que na busca de um saber de e sobre o outro nos remete à questão da
alteridade (JODELET, 2017a). As filosofias da diferença tratam das pequenas
narrativas, como uma forma de se desprender da filosofia tradicional e de uma certa
forma da metafísica. A desilusão da universalidade, da ordem fixa das coisas, e do
apagamento das diferenças (HEUSER, 2008), perspectivas teoricas que trataremos
na próxima subseção.

70

3.5 Teoria das Representações Sociais e suas abordagens teóricas

A grande teoria das representações sociais compõe as proposições básicas
de Moscovici e desdobra-se em quatro correntes teóricas complementares: uma
liderada por Jodelet, em Paris, mais fiel à teoria original; uma que procura se
articular com uma perspectiva mais sociológica, liderada por Willem Doise, em
Genebra; uma que enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das representações,
liderada por Jean-Claude Abric, em Aix-Provence; e uma que aborda a
dialogicidade, liderada por Ivana Marková.
A teoria moscoviciana foi classificada como uma forma sociológica da
Psicologia Social, como nos diz Lucon (2011). Trata-se de uma vertente
psicossociológica, de origem europeia, que se contrapõe à tradição norte-americana
fundamentada, basicamente, em processos psicológicos individuais. Moscovici parte
de Durkheim e dele diverge, uma vez que se interessou em explorar a variação e a
diversidade das ideias coletivas nas sociedades atuais. Segundo Moscovici (2015), o
fato de Durkheim ser fiel à tradição aristotélica e kantiana faz com que possua uma
concepção

bastante

estática

dessas

representações;

como

consequência,

representações, em sua teoria, são como ar estagnado na atmosfera da sociedade.
Sá (1998) pontua que deve-se a Jodelet a sistematização da teoria das
representações sociais, devido ao caráter mais objetivo – ou um estilo mais anglosaxônico – à retórica excessivamente francesa de Moscovici na explicitação das
proposições básicas. Além dessa contribuição, Jodelet trabalhou pela manutenção
da teoria moscoviciana original sobre a necessidade de assegurar uma ampla base
descritiva – de tipo etológico – dos fenômenos das representações sociais, visando a
uma manutenção contínua da elaboração da teoria das representações sociais. Esse
procedimento teórico-metodológico adotado por Jodelet, mostrando-se fiel às bases
teóricas de Moscovici, demarca uma diferença com as outras duas abordagens
complementares. Uma das contribuições, e que acentua o contraste com as outras
correntes, é a sua ênfase em considerar os suportes pelos quais as representações
são veiculadas na vida cotidiana. Esses suportes, afirma Sá (1998), são
basicamente os discursos das pessoas e grupos que mantêm tais representações,
mas também os seus comportamentos e as práticas sociais nas quais estes se
manifestam. São ainda os documentos e registros em que os discursos, práticas e
comportamentos ficam institucionalmente fixados e codificados. Traz, por final, as
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interpretações que eles recebem nos meios de comunicação de massa, que dessa
forma retroalimentam as representações, colaborando para a sua manutenção ou
sua transformação. E para manter-se fiel ao pensamento de Jodelet, Sá (1998, p.
74) afirma: “para a sua manutenção enquanto se transformam e para a sua
transformação enquanto se mantém.”
Diz ainda Sá (1998) que com essa perspectiva epistemológica Jodelet traz
para as representações sociais uma complexidade teórica pautada em uma alta
sensibilidade

aos

fenômenos

psicossociais.

A

sua

compreensão

teórico-

metodológica traz para a teoria os fenômenos a partir de experiências concretas de
pesquisa empírica, em que o fato constatado tem uma predominância sobre a
teoria. No entanto, Jodelet critica a “psicologia discursiva” britânica, afirmando que
as representações são determinadas pelas práticas, mas estas não são
exclusivamente discursivas.
Moscovici (1978) afirma que as representações sociais estão inseridas na
vida cotidiana, que é um conhecimento do senso comum formado em razão do
cotidiano do sujeito. Defende, assim, a abordagem processual, compreendendo que
os conceitos, os processos, os atos na vida prática ocorrem no curso das
comunicações interpessoais. São o equivalente em nossa sociedade às crenças e
mitos das sociedades tradicionais.
Aprofundando a premissa da teoria das representações sociais como
abordagem dos fenômenos sociais no cotidiano, num entrelaçamento entre sujeito e
objeto, Ornellas (2007, p. 169) nos traz a seguinte premissa:
As representações sociais devem ser estudadas articulando elementos
afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição da linguagem e
da comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a
realidade material, social e ideal sobre as quais elas intervirão.

De acordo com a premissa acima apresentada, pode-se assim afirmar que as
representações sociais não são saberes articulados apenas ao cognitivo, mas que
se tecem, de forma dinâmica, em um processo histórico que envolve tanto a
racionalidade quanto a afetividade. Corroborando com essa ideia, Santos e Santos
(2007) enfatizam a caracterização das representações sociais como um processo
criativo, de elaboração cognitiva e simbólica, que serve de orientação ao
comportamento dos sujeitos e requer o entendimento desse sujeito enquanto ser
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atuante no mundo, produtor de sentidos, conduzindo a um vetor de análise de
produções simbólicas, dos significados e da linguagem que demandam uma
abordagem interpretativa. Dentro da abordagem processual também é enfatizado o
papel das comunicações de massa, também estudado por Moscovici, que permite
considerar as representações sociais como um fenômeno capaz de explicar de que
forma o novo é engendrado nos processos de interações sociais, associando-as à
perspectiva de mudança na sociedade.
Corroborando

com

as

pressuposições

de

Moscovici,

Jodelet

vem

empreendendo um esforço de restituir ao estudo das representações sociais sua
dimensão histórica, social e cultural. Nos diz Jodelet (2011) que ao substituir, com o
conceito de representações sociais, aquelas noções usadas corriqueiramente na
psicologia social (atitude, crença, opinião), Moscovici responde a um imperativo
epistemológico: superar a dicotomia entre as abordagens sociológicas e psicológicas
do humano. Dessa forma, a partir de 1960 a nova perspectiva psicossociológica de
Moscovici exprimirá todas as críticas e reservas que os modelos da cognição social
lhe inspiravam pelo seu caráter individualista, racional e descrente da validade do
senso comum. Ressalta Jodelet (2011) que este aspecto da obra seminal de 1961
foi de uma inovação decisiva, dada a sua contribuição para uma teoria do
conhecimento.
Ao revisitar a obra de Moscovici (1976), nas “Observações Preliminares”, essa
autora nos traz o conceito de representação social como
[...] um corpus organizado de conhecimentos e como uma das atividades
psiquícas, graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e
social, integram-se em um grupo ou em uma relação cotidiana de trocas,
liberando os poderes de sua imaginação. (MOSCOVICI, 1976 apud
JODELET, 2011, p. 211).

A teoria moscoviciana passou por um período de latência após a publicação
da Pschanalyse nos anos 1960, período que reflete a influência do contexto
intelectual francês, pautado pelo bloqueio do interesse devido aos paradigmas
dominantes nas ciências sociais, na época. Jodelet (2011) afirma que este período,
no entanto, correspondeu também à maturação de um conjunto de pesquisas
psicossociológicas na França, diretamente inspiradas pelo paradigma das
representações sociais. Afirma ainda, que a evolução do pensamento de Moscovici
se prolongou por um período correspondente às décadas de 1980 e 1990.
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Correspondeu à aceleração do desenvolvimento das pesquisas sobre as
representações sociais e suas extensões em diversos países europeus, espalhandose, em seguida, para a América Latina e o Canadá.
Esse desenvolvimento ocorreu em meio a uma séria crise da psicologia
social. Frente a essa crise, a teoria das representações sociais emergiu como uma
das maiores correntes alternativas. Moscovici focaliza a atenção na articulação das
representações com a linguagem e a comunicação. Paralelo a isso, na Europa, as
pesquisas e estudos de campo se reforçam. Entretanto, é no quadro das pesquisas
experimentais que oferecem perspectivas originais para definir as propriedades
sociais das representações.
Afirma Jodelet (2011) que, devido à coerência dos seus projetos, da estreita
articulação entre os modelos teóricos e metodologias utilizadas, do grande número
de pesquisadores envolvidos, essas correntes são identificadas pela cidade das
universidades onde se desenvolvem. A Escola de Aix-en-Provence e a Escola de
Genebra.
Simultaneamente à difusão da teoria das representações sociais, vê-se surgir,
em meados dos anos de 1980, em conjunto com o surgimento das críticas
epistemológicas, discussões sobre a legitimidade da noção de representação. Tais
debates acentuarão a orientação de pesquisas direcionadas para os aspectos
discursivos e comunicacionais, particularmente na esfera anglo-saxônica. Pontua
essa autora que, essas diferentes tendências serão consolidadas para estruturar um
espaço internacional (JODELET, 2011).
Moscovici, que defende uma visão de sua teoria como estando sempre em
construção, destaca, em vários artigos publicados na década de 1990, sua crítica à
cognição social, que se tornou dominante na psicologia social e à qual ele se opõe,
baseado em três preocupações: o desenvolvimento dos processos de comunicação
linguística, a sensibilidade às influências dos fatores culturais o aprofundamento dos
processos de pensamento (JODELET, 2011).
Jodelet (2011) ressalta que o período que se abriu a partir dos anos de 1990
foi marcado pela adoção do conceito de representações sociais nas ciências sociais,
particularmente na França. Afirma ainda Jodelet (2011), pautada em Doise, que
enquanto na psicologia social a virada linguística e pós-moderna colocava em
questão o conceito de representação, nas ciências sociais sua reabilitação significou
reinvidicação e último recurso, quando, de forma correlata, afirmou-se a necessidade
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de um retorno à ideia de sujeito ativo e pensante e uma nova interrogação sob o
vínculo social.
Nos diz Jodelet (2017a, p. 110): “Essa inscrição ativa no mundo encontra eco
em toda referência contemporânea que situa a questão do sujeito em uma
perspectiva política e histórica.”
O movimento de retorno ao sujeito que demarca uma inscrição ativa no
mundo que nos fala Jodelet (2017a), refere-se às implicações importantes desse
ponto de vista para as ciências sociais e para a filosofia, assim como para as
representações sociais.
Para essa autora, a importância do nascimento do sujeito para as
representações sociais desenvolver-se no futuro é estudar de que maneira um
trabalho sobre as representações pode, ao mesmo tempo, apreender e contribuir
para um trabalho sobre subjetivação, de um duplo ponto de vista: teórico e prático.
Nos diz Ornellas (2015, p. 24) que a “subjetividade está presente no seio das
representações sociais”. A partir dessa perspectiva, Jodelet propõe um quadro
analítico que permite situar o estudo das representações sociais, no qual é
demonstrado que as representações sociais são relacionadas a um objeto e a um
sujeito.
Nascimento (2015) argumenta que, ao se pensar nas representações sociais
como um processo de apropriação do objeto, significa que esse objeto deve ser um
elemento de um campo relacional de um grupo. Prossegue afirmando que não existe
representação sem existir a relação sujeito e objeto. Considera que “toda a
representação possui uma imagem e um significado e, portanto, ela é simbólica,
constrututora, autônoma e criativa” (NASCIMENTO, 2015, p. 55). Nesse veio,
argumenta Jodelet (2017a) que as representações sociais podem ser relacionadas a
três esferas de pertença: a de subjetividade, a da intersubjetividade e a da
transubjetividade. A noção de subjetividade diz respeito aos processos pelos quais o
sujeito se apropria e constrói essas representações. Esses processos podem ser de
natureza cognitiva e emocional, e depende de uma experiência no mundo de vida
(JODELET, 2017a). Afirma essa autora que a noção de esfera de intersubjetividade
refere-se às situações em determinados contextos, que contribuem para o
estabelecimento de representações elaboradas entre os sujeitos em interação, cujas
elaborações são negociadas e estabelecidas em comum pela comunicação verbal
direta.
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Quanto à esfera da transubjetividade, ela se compõe de elementos que
atravessam o nível tanto subjetivo quanto intersubjetivo. Dessa forma, domina tanto
os individuos e os grupos, quanto as situações de interação, produções discursivas e
as trocas verbais. Essa autora explicitou a interseção dessas esferas na Figura 1.
Figura 1 – As três esferas de pertença das representações sociais

Fonte: Jodelet (2017a, p. 118).

Para Arendt (2018, p. 219),
Uma vida sem discurso e sem ação é literalmente morta para o mundo ;
deixa de ser uma vida humana, uma vez que já não é vivida entre os
homens. È com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano e
essa inserção é como um segundo nascimento, no qual confiamos e
assumimos o fato simples do nosso aparecimento físico original.

Nos dizer de Arendt (2018), o ser humano é um ser da linguagem, uma vez
que é constiuído como humano através da cadeia discursiva.
Desse modo, seguindo o pensamento de Jodelet (2017a), a abordagem
processual, com o movimento do retorno ao sujeito dimensiona as potencialidades
trazidas pela perspectiva subjetivista adotada.
Conclui essa estudiosa que:
O sujeito aparece sob diferentes figuras: a de uma ilusão ou de uma
transparência enganosa; a de uma objetivação em subjetividades
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historicamente constituídas; a de um poder reflexivo de resistência ou de
vigilância; a de uma liberdade que reinvindica seus direitos, suas referências
identitárias, sua responsabilidade; a de um desafio nos combates simbólicos
e políticos. (JODELET, 2017a, p. 125).

A partir desse ponto de vista, Jodelet (2017a) apresenta as diversas
figurações do sujeito de acordo com as posições simbólicas, políticas e identitárias.
Na área de representações sociais e educação, especificamente em situação
de ensino, no campo da abordagem das subjetividades, Jodelet (2017b) aponta que
os pesquisadores não deveriam perder de vista a importância da relação professoraluno na análise do mal-estar no seio do sistema educativo.
Argumentam Ornellas, Almeida e Almeida (2013) que, na contemporaneidade,
o professor, ao se dirigir para a sala de aula, questiona-se como lidar com a
dispersão, a falta de atenção e de interesse pelas atividades desenvolvidas em sala.
Assim sendo, essas autoras propõem que, frente a “esse mal-estar no
ambiente escolar, a escuta pedagógica pode abrir um canal de comunicação pela via
da atitude, imagem e informação presentificadas na abordagem processual da
“Grande Teoria” (ORNELLAS; ALMEIDA; ALMEIDA, 2013, p. 226, grifo nosso).
Coadunando com o pensamento de Jodelet (2017b) sobre a subjetividade, a
intersubjetividade e a transubjetividade que permeiam a relação professor-aluno no
espaço escolar, e as questões sociais, cognitivas e emocionais daí advindas, o
nosso objeto de estudo visa à investigação sobre a representação social de
professor acerca do “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula, através dos
construtos teórico-metodológicos da abordagem processual, em consonância com a
abordagem dialógica que será aqui abordada.
Afirma Jodelet (2017b) que a relação professor-aluno é um dimensão
importante da subjetividade social dos professores.
O aspecto cognitivo-estrutural é enfatizado dentro da corrente liderada por
Abric, que desenvolveu a teoria do núcleo central a partir da sua tese de
doutoramento em 1976, juntamente com seus seguidores, conhecido como grupo de
Midi, na Universidade de Provence, também chamada de Escola de Aix-de
Provence, constituindo a abordagem estrutural, que, segundo Sá (1998), das três
perspectivas complementares foi a única a se formalizar como uma teoria, a
chamada teoria do núcleo central, aqui já mencionada.
Haveria assim, em primeiro lugar, um “sistema central”, constituído pelo
núcleo central da representação, ao qual são atribuídas as seguintes características:
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a) é marcado pela memória coletiva, refletindo as condições sócio-históricas e os
valores do grupo; b) constitui a base comum, consensual, coletivamente partilhada
das representações, definindo a homogeneidade do grupo social; c) é estável,
coerente, resistente à mudança, assegurando assim a continuidade e a permanência
da representação; d) é relativamente pouco sensível ao contexto social e material
imediato no qual a representação se manifesta (SÁ, 1998). Nos diz Sá (1998),
pautado em Abric, que suas funções são gerar o significado básico da representação
e determinar a organização global de todos os elementos. Em segundo lugar, ainda
baseado em Abric, Sá (1998) pontua que haveria um “sistema periférico”, constituído
pelos demais elementos da representação, que, provendo “interface entre a
realidade concreta e o sistema central”, atualiza e contextualiza as determinações
normativas e consensuais deste último, daí resultando a mobilidade, a flexibilidade e
a expressão individualizada das representações sociais. O sistema periférico
apresenta, portanto, as seguintes características: a) permite a integração das
experiências e histórias individuais; b) suporta a heterogeneidade do grupo e as
contradições; c) é evolutivo e sensível ao contexto imediato (SÁ, 1998). Sintetizando,
suas funções consistem, em termos atuais e cotidianos, na adaptação à realidade
concreta e na diferenciação do conteúdo da representação; e, em termos históricos,
na proteção do sistema central.
Ela trata mais especificamente do conteúdo cognitivo das representações, por
meio da concepção de um conjunto organizado ou estruturado, não como simples
coleção de ideias e valores (SÁ, 1998). Afirma Sá (1998) que a sua principal
contribuição é a proposição de que o conteúdo da representação se organiza em um
sistema periférico, com características e funções distintas, quais sejam: “a de saber”,
que permite compreender e explicitar a realidade, a troca social, a transmissão e
difusão do saber imprescindível à interação social; “ as indentitárias”, permitindo
preservar as singularidades grupais, desempenhando o controle social exercido pela
coletividade sobre cada um dos seus membros, em especial nos processos de
socialização; “a de orientação”, que guia os comportamentos e práticas, julgando o
que é lícito, tolerável ou inaceitável em um dado contexto social; “a justificadora”, que
permite as justificativas atitudinais de comportamento entre grupos.
Afirma Sá (1998) que a teoria de Abric trabalha com as duas interfaces entre
o

núcleo

central:

elementos

de

estabilidade,

caracterizados

pela

rigidez,

consensualidade; e elementos periféricos, caracterizados por um caráter mutável,
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flexível, individualizado, conciliando as aparentes contradições em um todo
estruturado e dinâmico.
A Teoria do Núcleo Central estrutura-se e constitui-se num sistema
sociocognitivo, dá significados às representações sociais e organiza os núcleos
periféricos que asseguram a interface com as situações e práticas concretas da
população (SÁ, 1998).
Argumentam Sales e Machado (2017) que o núcleo central define a
representação, ele é o elemento estável que permite que as representações se
perpetuem.
Em relação ao sistema periférico, esses autores sinalizam que apesar de ter
sido visto por um período de tempo como secundário na estrutura da representação
social, com o avanço nos estudos da Teoria do Núcleo Central compreendeu-se que
os elementos periféricos são indispensáveis a essa estrutura. Eles protegem o
núcleo central e servem como mediadores entre o cotidiano dos indivíduos com os
elementos centrais da representação social. Afirmam ainda Sales e Machado (2017)
que, de acordo com Abric, a representação social é norteada pelos elementos
constituintes do núcleo central. São esses elementos que orientam as práticas dos
sujeitos.
Essas autoras apresentam também a ideia de Flament, que atribui outras
funções aos elementos periféricos. Para Flament, esse sistema desempenha a
função de prescrição do comportamento, indicando ao sujeito espontaneamente
como agir em uma determinada situação; e a função de modulações personalizadas,
permitindo a construção de representações particulares relacionadas à história de
vida de cada indivíduo, porém, desde que os elementos estejam organizados em
torno de um mesmo núcleo central (SALES; MACHADO, 2017).
Sales e Machado (2017) afirmam também que o sistema periférico, por ser
mais permeável, permite a diferença de conteúdo e a adaptação à realidade
concreta. É através da periferia que as representações aparecem no cotidiano, e é
por meio da relação dialética que estabelece com o núcleo central que este pode ser
compreendido.
Pautadas em Abric, sinalizam
Esse sistema periférico permite uma adaptação, uma diferenciação em
função do vivido, uma integração das experiências cotidianas, de modo que
modulações pessoais frente ao núcleo central resultam em representações
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sociais individualizadas. (SALES; MACHADO, 2017, p. 33).

Baseadas em Abric, essas autoras sinalizam que o sistema periférico, por ser
mais flexível, pemite a integração das experiências cotidianas frente ao núcleo
central de forma pessoal, o que resulta em representações sociais individualizadas.
Prosseguem afirmando que “os valores, as crenças e as normas comuns de
um grupo são mantidos e perpetuados através do núcleo central. Se ele se
modificar, modifica-se também toda a representação” (SALES; MACHADO, 2017, p.
63).
Essas autoras, pautadas em Abric, pontuam que a Teoria do Núcleo Central
contribui com a Teoria das Representações Sociais porque delineia as razões da
centralidade na estruturação e sentidos presentes em uma representação social,
permitindo estabelecer comparações, assim como compreender suas relações e
interrelações com a prática social.
Prosseguem afirmando que, de acordo com Abric, são os elementos
constituintes do núcleo central que orientam as práticas dos sujeitos (SALES;
MACHADO, 2017).
A respeito das práticas concretas, nos dizem Lima e Santos (2017, p. 69):
Abric (1994) propõe alguns fatores que estabelecem as relações entre
representações e práticas: a) fatores culturais ligados à história e à memória
coletiva do grupo, visto que as representações se inscrevem em um
processo temporal e histórico; b) fatores ligados ao sistema de normas e de
valores que constituem as representações: pode haver escolha que leva a
condutas diferentes; c) fatores ligados à atividade do sujeito: existem
processos de construção ou de reapropriação da realidade, fazendo com
que a representação seja uma ação sobre essa realidade.

Os fatores acima apresentados configuram os elementos constituintes do
núcleo central e que orientam as práticas do sujeito fundamentados nos aspectos
histórico-culturais, normas e valores e aspectos ligados às atividades do sujeito, que
pode reapropriar-se dessa realidade, tornando a representação uma ação sobre
essa realidade.
Argumenta Denise Oliveira (2011) que a representação pode ser vista,
também, como uma expressão concreta do universo social, e que uma
representação é sempre a representação de alguma coisa para alguém. Dessa
forma, a hipótese de abandono da serapação indivíduo-objeto leva a atribuir um
novo significado ao que se chamar de realidade objetiva.
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Denise Oliveira (2011) parte da perspectiva de que não existe, a priori, uma
realidade objetiva, e, pautada em Abric, afirma que é essa realidade apropriada e
reestruturada que constitui o dado real para o indivíduo e para o grupo.
Passando à perspectiva teórica de Willem Doise, a abordagem sociológica,
pode-se dizer que busca compreender a construção de representações sociais nos
diferentes grupos sociais. Pontua Almeida (2009) que Doise considera que os
estudos iniciados por Serge Moscovici (1976) fornecem, atualmente, o quadro mais
estimulante para se construir uma Psicologia Societal, fazendo imbricar o estudo dos
sistemas cognitivos, acessados em nível individual, no estudo dos sistemas
relacionais e societais. O grupo, liderado por Doise na Suíça, articula as
representações sociais com uma perspectiva mais sociológica, enfatizando a
inserção social dos indivíduos como fonte de variação dessas representações. De
acordo com Almeida (2009, p. 179),
[...] nesta direção, é evidente o objetivo dessa abordagem em conectar o
individual ao coletivo, de buscar a articulação de explicações de ordem
individual com explicações de ordem societal, evidenciando que os
processos de que os indivíduos dispõem para funcionar em sociedade são
orientados por dinâmicas sociais (interacionais, posicionais ou de valores e
de crenças gerais).

De acordo com a afirmativa acima, pode-se considerar que a abordagem
societal proposta por Doise vincula o funcionamento do sujeito de ordem individual
na sociedade às orientações vivenciadas na sua convivência social
Almeida ( 2009) pontua que a abordagem societal pressupõe a integração de
quatro níveis de análise no estudo das representações sociais. O primeiro focaliza
os processos intraindividuais, analisando o modo como os indivíduos organizam
suas experiências com o meio ambiente. O segundo centra-se nos processos
interindividuais e situacionais, buscando nos sistemas de interação os princípios
explicativos típicos das dinâmicas sociais. O terceiro refere-se aos processos
intergrupais, leva em conta as diferentes posições que os indivíduos ocupam nas
relações sociais e analisa como essas posições modulam os processos do primeiro
e do segundo níveis. O quarto, o societal, enfoca os sistemas de crenças,
representações, avaliações e normas sociais, adotando o pressuposto de que as
produções culturais e ideológicas, características de uma sociedade ou de certos
grupos, dão significação aos comportamentos dos indivíduos e criam as
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diferenciações sociais, a partir de princípios gerais.
Segundo Sá (1998), a posição ou inserção social dos indivíduos e grupos é aí
o determinante principal de suas representações, o que leva Doise, inclusive, a
interpretar o conceito de ancoragem diretamente em relação à classe ou estrato
social em que a representação é construída. Isto significa que se a ancoragem se
dá em relação a um sistema de pensamento já existente, trata-se de um sistema que
se constituiu e opera no âmbito de uma determinada posição do campo social.
Ainda em relação ao conceito de ancoragem, Almeida, Santos e Trindade
(2011) sinalizam que Doise propõe três tipos de ancoragem que direcionam os
posicionamentos individuais no campo das Representações Sociais (RS): a
ancoragem psicológica (apoiada nos valores, atitudes e opniões individuais), a
ancoragem sociológica (que reflete a pertença social dos indivíduos) e a ancoragem
psicossocial (apoiada na percepção das relações sociais e nas inserções
assimétricas na sociedade). Prosseguem essas autoras pontuando que se trata de
uma proposta de Doise, Clémencee e Cioldi estudar as RS buscando não apenas os
elementos consensuais, mas estudar as modulações a partir das ancoragens das
variações individuais.
A abordagem dialógica, de Ivana Marková, tem como pressuposto a
dialogicidade. Ivana Marková nasceu na Checoslováquia e reside no Reino Unido
desde 1967. Leciona na Universidade de Stirling e coordena grupos internacionais
de pesquisa no European Laboratory of Social Psychology na Maison dês Sciences
de l’Homme, em Paris. Marková (2006), visando construir uma teoria do
conhecimento social, apresenta sua hipótese de que o pensamento humano e a
linguagem são gerados a partir da dialogicidade. Afirma que a comunicação é o meio
pelo qual a informação é decodificada e, após ressignificada, transformada e
reinterpretada, retorna ao meio social novamente por meio da comunicação
(LAROCCA; PALÚ, 2007).
No nosso estudo, representações sociais de professor acerca do “alunoestranho” na sala de aula, tomaremos a concepção de dialogicidade como a
capacidade fundamental da mente humana em conceber, criar e comunicar sobre
realidades sociais em termos de Alter, ou seja, direcionaremos a nossa investigação
e discussão acerca da alteridade e da outridade.
Marková (2006) propõe-se desenvolver uma teoria de conhecimento social
baseada na dialogicidade e na Teoria das Representações Sociais (TRS). Parte da
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premissa de que as dinâmicas das ações sociais não podem ser desenvolvidas a
partir da pressuposição dos fenômenos estáticos que são, de alguma forma,
acionados. Concebe uma teoria de conhecimento social que pressupõe as
dinâmicas como ponto de partida.
Corroborando com o pensamento de Moscovici, com quem trabalhou
diretamente, essa autora explica que, hoje em dia, a teoria das representações
sociais poderia fornecer a força conceitual entre a dialogicidade e o pensamento,
permanecendo, assim, como uma teoria de conhecimento social, claramente
fortalecida e estruturada numa epistemologia dialógica.
Hoje, defende Marková (2006), fazer ciência sobre o pressuposto de que a
realidade é algo estático, como supunham as epistemologias fundacionais, não
satisfaz mais as demandas sociais. Por isso a importância de uma ciência
preocupada com descontinuidades, desequilíbrios e relatividades, como pressupõe a
epistemologia dialógica.
Pontua ainda Marková (2006) que a penetração da dialogicidade na
linguagem habitual e no pensamento comum representa uma problemática para os
defensores da objetividade linguística.
Essa autora define essa situação como tentativas de “des-dialogizar” a
linguagem, ou seja, de livrar a linguagem de suas ambiguidades polissêmicas,
tornando-a neutra ou não-comunicativa, não-dialógica, em nome da objetividade, da
ciência, da burocracia, da ideologia ou da moralidade (MARKOVÁ, 2006). Nas suas
palavras: “o diálogo é uma comunicação na qual os coautores disputam, brigam com
as ideias e negociam suas antinomias em pensamento. No diálogo, os participantes
se confirmam como co-autores e confirmam também suas participações nas
realidades sociais.” (MARKOVÁ, 2006, p. 123)
Embora

identifique

o

pensamento

em

antinomias

como

ferramenta

fundamental para o desenvolvimento da teoria do conhecimento, essa autora coloca
a não exclusão de outras formas de pensamento:
[...] A ênfase no pensamento em oposições não deveria dar a impressão de
que nós excluímos ou negamos outras formas de pensamento. Na
realidade,o pensamento acontece de muitas maneiras diferentes e toma
rotas diferentes. Por exemplo, alguns tipos de pensamento são analógicos,
existe o pensamento indutivo e dedutivo, existem pensamentos científicos,
artísticos e do tipo de senso comum; existem também pensamentos práticos
e teóricos. (MARKOVÁ, 2006, p. 94).
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No seu estudo sobre pensamento e antinomias, Marková (2006) faz um
apanhado histórico sobre polaridades e antinomias em diferentes culturas, afirmando
que para alguns filósofos gregos as oposições relacionais formaram as bases dos
seus sistemas filosóficos, como foi o caso de Heráclito, que estava preocupado com
a natureza dinâmica do mundo.
Nessa evolução histórica, Marková (2006) nos traz, através de Llyod, a antiga
cultura grega, a qual analisa o pensamento em polaridades. Platão, que esclarece as
diferenças entre os vários tipos de argumentos na fala e diálogo, fez críticas aos
sofistas, que em vez de buscarem a verdade objetiva através de deduções,
adotaram um método empírico-dedutivo. Platão tinha o método sofista como errado.
Por exemplo, se os sofistas descobriam empiricamente que um argumento era
persuasivo, eles o usavam, pois pensavam que era útil.
Aristóteles, que estava muito preocupado com oposições, ressaltou que em
grande medida os filósofos antes dele tinham concebido as oposições como sendo
os princípios do pensamento. Aristóteles contribuiu com mais um importante par de
opostos: potencialidade e realidade.
Em relação ao conceito de mudança na era pré-Aristotélica, destaca-se
Heráclito,

considerado

o

filósofo

da

mudança.

O

estudioso

enfatizou

a

interdependência e a unidade dos opostos e propôs a concepção da unidade em
diversidade, baseada na noção da tensão e conflito.
Afirma Marková (2006) que a tensão e o conflito dos opostos e suas unidades
eram, para Heráclito, fundamentais para toda a realidade. Muitas de suas
pressuposições são encontradas séculos depois na magia Medieval e também, mais
tarde, nos trabalhos de Batkhin sobre dialogicidade.
Pontua Marková (2006) que a linha de pensamento antinômico pode ser
rastreada desde Platão e Descartes através de Santo Agostinho (AD 354-430).
Agostinho elaborou a oposição dentro/fora, isto é, espiritual versus corpórea. Em
contraste ao sistema filosófico de Platão, essa oposição se transformou no centro da
filosofia de Santo Agostinho do autoconhecimento.
Ainda na perspectiva histórica, temos a Renascença, que não foi em hipótese
alguma um período homogêneo, mas sim uma mistura complexa de tendências
diferentes, desde o misticismo e a mágica até descobertas científicas e as novas
prioridades filosóficas. O pensamento opositor prosperou em todas aquelas
tendências.
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Seguindo o percurso histórico, Marková (2006) aponta Jacob Bohme, que
exerceu uma influência significativa no desenvolvimento do pensamento moderno
antinômico. Bohme era um místico e não tinha uma educação formal e realizou
intuitivamente o que Hegel realizaria mais tarde, com total consciência: “[...] ele
apresentou um conceito dialético do desenvolvimento, baseado nas antinomias
interdependentes, passando por estágios contraditórios que eram limitados por
relações internas ao invés de externas.” (MARKOVÁ, 2006, p. 77).
Afirma ainda Marková (2006) que em Kant, o tratamento de antinomias
causou o colapso do paradigma platônico/cartesiano. Tendo estudado as antinomias
nos períodos iniciais de sua vida, Kant retornou mais tarde ao problema das
antinomias na Crítica da Razão Pura (1781/1929).
Como nos diz Marková (2006), embora Kant tenha tentado explicar as
relações antínomicas fundamentais, continuou preso à filosofia estática de
Descartes. Afirma essa autora que na teoria da mente foi Hegel quem fez a
descoberta conceitual. Diferentemente de Kant, seus predecessores eram Heráclito,
Aristóteles e Bohme, ao invés de Platão e Descartes. Na Filosofia de Hegel,
podemos distinguir pelo menos dois tipos de dialéticas, ambos mencionados em
seus trabalhos, Fenomenologia do Espírito (1807/1997) e Lógica (1830/1873).
Marková (2006) pontua que Tarde (1987), em seu monumental livro A
oposição universal, de 1897, apresentou uma perspectiva segundo a qual a
oposição é o conceito primário de absolutamente todas as coisas, desde a lógica até
a cosmologia. E confirmando a perspectiva da oposição, apresenta a literatura
psicopatológica, na qual, desde Charcot e Janet até Freud e Jung, podemos
encontrar inúmeras teorias e comentários em relação ao pensamento antinômico.
No decorrer do seu estudo, Marková (2006), além de desenvolver a máxima
do pensamento em termos de antinomias interdependentes e oposições, teorizou
também sobre a linguagem e a linguística em termos de antinomias. Em relação à
linguagem, argumenta que as investigações dos fenômenos da linguagem e da
linguística vêm sendo abordadas desde as ciências muito antigas, embora com o
direcionamento para as regras, normas gramaticais e com a lógica e a retórica.
Afirma ainda Marková (2006) que o estabelecimento das ciências modernas da
linguagem na Europa ocorreu no século XVII, no qual ficam demarcados muitos tipos
de antinomias que têm interessado aos estudos da filosofia da linguagem e dos
estudos linguísticos. A princípio, o enfoque era voltado para a concepção
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mecanística da linguagem. Para Descartes, a linguagem era um motivo de interesse
cientifico, até o limite onde poderia estar sujeita ao pensamento racional e à análise,
usando métodos matemáticos.
Nos diz ainda Marková (2006) que as teorias científicas e filosóficas que
estimulam interesse estão propensas a provocar antiteorias e antifilosofias, como foi
o caso da epistemologia cartesiana/lockeana. Estudiosos como Giambattista Vico
(1668-1744) viam as metáforas como características altamente criativas e
imaginativas nos esforços dos povos antigos para entender seu mundo.
Da mesma forma, Humboldt expressou enfaticamente a opinião de que a
comunicação através da linguagem estimula a vida intelectual e supre a mente
humana com convicções. De acordo com Humboldt, a “objetividade” e a
“subjetividade” são dialeticamente interdependentes, e apreciou o papel da
“alteridade” trazido para a linguagem (MARKOVÁ, 2006). Nos diz Marková (2006, p.
109, grifo nosso):
É a experiência da ‘diversidade’ que nos permite ser reflexivos ou
metacomunicativos. A palavra de um estranho abre, para o indivíduo
envolvido, novas possibilidades para o uso da linguagem. Ela serve como
um teste para a compreensibilidade através da qual nos conscientizamos
daqueles aspectos que poderiam ser ignorados. Ao mesmo tempo, a
palavra de um estranho se transforma em algo que se torna ‘objetivo’, isto é,
parte da herança comum. Essas visões de Humboldt antecipam a noção de
Bakhtin sobre o ‘estranhamento’ (ostranenie) como também da palavra
do outro.

Essa autora, ao trazer a visão de Humboldt, enfatiza o papel da comunicação
e da linguagem nas nossas experiências no encontro com a diversidade, afirmando
que através da palavra de um estranho é que poderemos nos abrir para incorporar
algo que estava ausente na nossa bagagem comum.
Concebendo ainda a antinomía da linguagem, essa mesma autora se reporta
ao fundador da semiótica, Ferdinand de Saussure (1857-1913), que concebeu a
linguagem como um fenômeno social, relativamente estável, que muda através da
fala dos indivíduos. Seu trabalho monumental em linguística exemplifica, mais que
qualquer outro trabalho, o problema teórico do estudo das mudanças no fenômeno
social. Ele viu a linguagem como um fato social. A fala, em contraste, de acordo com
Saussure, era um ato individual.
Assim como Humboldt, Saussure propôs as mesmas questões sobre a
interdependência entre a natureza social e individual da linguagem. Embora
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Humboldt tenha adotado o conceito da interdependência entre as características
sociais e individuais da linguagem, sem explicar de que forma elas são
interdependentes.

Sausssure

também

considerou

la

langue

e

la

parole

interdependentes, resolvendo através da separação analítica estrita dos dois
aspectos da linguagem. Pontua Marková (2006) que, de uma forma durkheiminiana,
Saussure percebeu la langue como uma instituição social, um fato social, que é
passivo e, por consequência, analiticamente separado da la parole, a atividade do
individuo.
Considera essa autora que a antinomia linguistica mais significante no século
XX é a que existe entre a sincronia e a diacronia, uma vez que ela exemplifica o
problema de como conceituar as mudanças no estudo da linguagem.
Pontua Marková (2006) que, se o alter ego é uma ontologia da comunicação
e, consequentemente, uma ontologia da mente humana, então é a dialogicidade que
gera os diferentes tipos de pensamento e de comunicação. Conclui-se que as
antinomias no pensamento e na linguagem têm que ser uma expressão da
dialogicidade. Elas são processos e produtos dialógicos.
Essa autora ressalta a relevância da concepção tríade, apresentando a
contribuição de Moscovici em sua proposta representada pelo triângulo semiótico
dinâmico Alter-Ego-Objeto, compreendendo-o como uma unidade básica da teoria
do conhecimento social. Segundo Marková (2006, p. 233), “O Alter-Ego-Objeto é a
unidade dinâmica do conhecimento social, e as relações dentro desta unidade são
simultaneamente e sequencialmente dinâmicas.” Nos diz ainda Marková (2006) que
a construção do triangulo semiótico de Moscovici foi baseado no triangulo de
representação de Karl Buhler.
O triangulo de Buhler é, talvez, segundo Marková (2006), o mais relevante
dos triângulos de representações.
Essa autora pontua que Buhler argumentou que, para poder entender a
natureza do conhecimento e da linguagem, nós não precisamos procurá-la na
cognição do indivíduo. Enquanto analisava a natureza social da mente, este filósofo
anticartesiano, psicólogo e linguista supôs que aquilo que constitui a mente é a
“matriz social da linguagem” ao invés de “ato individualmente relacionado da fala”.
Essa autora, ainda baseando-se em Bulher, afirma que representação, ao
invés disso, e segundo Buhler, é a capacidade da mente de imaginar, fantasiar e
criar algo novo, usando símbolos no campo ao qual se aplicam. Afirma Marková
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(2006) que foi com base nessa estrutura que Buhler postulou a tríade Alter-EgoObjeto (Representação) como o fundamento da sua teoria semiótica do
conhecimento, mostrando claramente que o conhecimento de um objeto é
coconstruído pelo Ego e pelo Alter. Marková (2006) ressalta que o Alter não é
somente a outra pessoa, mas um grupo ou uma sociedade. Aponta que a tríade
Alter-Ego-Objeto, para Buhler, é a unidade produtora de conhecimento que agora se
diferencia radicalmente da unidade constituída pelo conhecedor-objeto das
epistemologias tradicionais.
O Alter-Ego-Objeto11 somente pode funcionar como um todo. Nos diz
Marková (2006, p. 210): “Se desintegrarmos esta unidade em seus constituintes e se
os tratarmos separadamente, nós estamos regredindo à epistemologia tradicional.”
No entanto, embora essa autora reconheça a contribuição de Buhler ao
argumentar sobre a natureza interdependente do Alter-Ego-Objeto, ele não mostrou
o que faz sua interdependencia dinâmica. E pergunta: “Como podemos transformar
a unidade Alter-Ego-Objeto, de Karl Buhler, para torná-la dinâmica?” (MARKOVÁ,
2006, p. 210).
Marková (2006) apresenta o conceito de Tensão Dialógica, considerando que
a tensão está implícita em todas as situações da vida, no nosso cotidiano, apesar de
não ser explicitamente entendida como tal. E sugere “que as tentativas de atingir os
objetivos e de reduzir a tensão não são nada mais que instâncias específicas da
tensão dialógica” (MARKOVÁ, 2006, p. 212).
Essa mesma autora afirma que durante toda a sua carreira acadêmica,
Moscovici sempre enfatizou a tensão como sendo a força da mudança, mostrandose contrário ao Alter-Ego-Objeto de Buhler. Marková (2006) diz ainda que de acordo
com o triângulo semiótico de Moscovici, a dinâmica Alter-Ego-Objeto é a presença
da tensão. A tríade dialógica não é um dado empírico, mas sim um construtor
conceitual que permite ao pesquisador considerar o problema a partir de suas
perspectivas teóricas. É um construtor para gerar ideias. Marková (2006) afirma
ainda que toda teoria do conhecimento tem o seu objeto de conhecimento, que pode
significar coisas diferentes em diferentes teorias do conhecimento. No século XVII,
11

Alter-Ego-Objeto, compreendendo-o como uma unidade básica da teoria do conhecimento social.
Segundo Marková (2006, p. 233), “O Alter-Ego-Objeto é a unidade dinâmica do conhecimento
social, e as relações dentro desta unidade são simultaneamente e sequencialmente dinâmicas.”
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por exemplo os filósofos Descartes e Locke tomavam como ponto de partida para as
sua pesquisas objetos que poderiam perceber de forma clara e distinta. No mundo
moderno raramente lidamos com objetos que meramente impingem em nossos
sentidos e se apresentam como uma razão para contemplação e reflexão. Ao
contrário, lidamos com objetos transitórios que afetam também os tipos de tensão
em comunicação entre o Alter e o Ego (MARKOVÁ, 2006).
Por exemplo, temos objetos que não se apresentam com algum sentido ou
são difíceis de compreender, dando lugar aos mitos e às crenças, e alteram as
maneiras pelas quais nós nos comunicamos. Marková (2006) aponta como exemplo
a Aids, e nesses termos poderemos trazer o nosso objeto de estudo, que se institui a
partir do processo relacional do professor com o seu Alter (o “aluno-estranho” na
sala de aula), que de alguma forma produz tensão dialógica afetando a comunicação
EU-Outro.
“A análise da autora acerca dos fenômenos da linguagem e da linguística, no
que se refere à antinomia social/individual, oferece à TRS um sofisticado repertório
que fomenta reflexões acerca da intersubjetividade”. (ENS; NOVAES; ORNELLAS,
2017, p. 1009)
Como mencionado, o objetivo da teoria das representações sociais é tornar
familiar algo que não é familiar através das diversas abordagens que delineamos
acima. Deve-se ressaltar que essas tres abordagens não são antagônicas, mas são
frutos de uma única teoria, a grande teoria de Moscovici.
O nosso estudo será pautado do ponto de vista epistemológico pelas
abordagens teórico-metodológicas processual e dialógica, como aqui já foi
especificado.
As abordagens, com suas especificidades, vêm oferecendo subsídios para
estudos nas diversas áreas de conhecimento, tais como: saúde, trabalho, educação
e exclusão social, dentre outros, aspecto que será tratado na próxima subseção.

3.6 Campo de pesquisa em representações sociais

O campo de pesquisa em representações sociais vem se delineando ao longo
dos anos de forma multifacetada pelas diversas abordagens e caminhos teóricometodológicos.
Sá (1998) menciona que dentro das representações sociais deve-se
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considerar as várias dimensões nas quais se pode empreender um estudo de um
fenômeno, tendo em vista o caráter psicossociológico amplo das representações
sociais.
Refere ainda SÁ (1998), pautado em Jodelet, que uma representação social é
uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto, e nessa perspectiva três
perguntas devem ser feitas acerca desse saber: a) “Quem sabe e de onde sabe?”,
cujas respostas conduzirão o pesquisador para o estudo das condições de produção
e circulação das representações sociais; b) “O que é e como se sabe?”, que
corresponde à pesquisa dos processos e estados das representações sociais e; c)
“Sobre o que se sabe e com que efeito?”, direcionando o pesquisador a uma
ocupação com o estatuto epistemológico.
A partir dessas questões, o pesquisador direciona-se para uma das três
dimensões, embora os autores se mostrem conscientes da importância das demais.
Segundo Sá (1998), trata-se de três grandes dimensões, em que a pesquisa deveria
ser conduzida de modo articulado. Expõe também que, frequentemente, chegam até
a incorporá-las, quer seja utilizando dados de outras fontes autônomas, quer seja
introduzindo-as na discussão final de seus resultados unidimensionais. Existe uma
grande diversidade de fenômenos a serem pesquisados, sendo as áreas mais
consistentes

de

interesses

dos

pesquisadores

a

ciência,

a

saúde,

o

desenvolvimento, a educação, o trabalho, a comunidade e a exclusão social. Por
razões históricas da constituição do campo, o autor destaca a temática da relação
entre a ciência e o pensamento erudito, por um lado, e entre o pensamento popular
e as representações sociais, por outro.
Como já foi citado, Moscovici (1976) pesquisou a transformação do
pensamento erudito em pensamento popular, focalizando a socialização da
Psicanálise junto à população parisiense do final dos anos de 1950 (SÁ, 1998).
Nessa obra, Psicanálise, sua imagem e seu público, Moscovici (1976) realizou um
estudo sobre os processos de comunicação e interação social que tornam a
psicanálise um objeto da esfera pública.
O binômio saúde-doença constitui uma outra temática relevante. O caráter
estranho e ameaçador, típico da doença, responde pela sua extrema capacidade em
gerar representações. Nesse campo, a doença mental e, mais recentemente, a Aids
são os objetos específicos que têm sugerido pesquisas. Em relação à doença
mental, destaca-se o estudo de Denise Jodelet Loucuras e Representações Sociais,
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além da extensa pesquisa de Annamaria de Rosa, na Itália, com a utilização de
representações icônicas clássicas e de desenhos feitos por crianças (SÁ, 1998).
No Brasil, o tema das “imagens da loucura”, de Perrusi, tem sido também
muito explorado, em diferentes contextos, a exemplo de Sheva Nóbrega, em Recife,
e Danielle Caldas, em Natal, que estudam as representações de familiares de
doentes mentais, bem como no Sudeste, onde Vaisberg vem estudando as
representações sociais da doença mental (SÁ, 1998). Esse autor diz ainda que, em
relação à Aids, a pesquisa tem servido à prevenção e ao esclarecimento das
populações, sendo de relevância social, e que tanto na Segunda Conferência
Internacional sobre Representações Sociais, realizada no Rio de Janeiro em 1994,
quanto na terceira conferência, realizada em Aix-en-Provence em 1966, uma das
sessões temáticas teve que ser reservada exclusivamente a este tema devido à
quantidade de trabalhos inscritos. No Brasil, Mary Jane Spink tem se dedicado
extensamente ao estudo da Aids. Sá (1998) cita ainda, dentre os trabalhos mais
recentes, a tese de doutorado de Brígido Camargo, na França, orientada por Jodelet,
na qual foram analisadas informações televisivas, e que agora apresenta
desdobramentos no Brasil.
Cada vez mais, profissionais de saúde – principalmente na saúde coletiva e
na enfermagem – têm se valido do referencial teórico das representações sociais em
suas pesquisas e, com frequência, se associado a psicólogos sociais, concebendo
equipes multidisciplinares.
Ainda pautados em Sá (1998), do desenvolvimento humano, trazendo como
trabalho pioneiro o estudo de Marie-José Chombart de Lawe (1979/1991), que se
dedicou ao estudo de “um outro mundo”, a infância. Nos dias atuais, Gerard Duveen,
na Grã-Bretanha, se dedica ao estudo do desenvolvimento das representações,
dando ênfase àquelas relacionadas aos papéis sexuais. No Brasil, os estudos nessa
área têm sido efetivados por Neuza Guareschi, que estudou, em Porto Alegre, a
representação do poder e da autoridade em crianças, e por Neide Al-Cici, que
procura estabelecer comparações, no Rio de Janeiro, das representações do
computador em diferentes níveis etários. Sá (1998) afirma também que a “exclusão
social” tem sido estudada, a exemplo de um tipo especial de infância, dos “meninos
e meninas de rua”, que tem sido objeto de diversas pesquisas. Outro segmento do
desenvolvimento, a velhice, também alvo da exclusão social, tem despertado um
interesse crescente, a exemplo dos trabalhos de Fátima Santos, em Recife,
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comparando as representações das áreas urbanas e rurais, e o trabalho de Neusa
Eiras, junto à Universidade da Terceira Idade da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ).
Temos ainda a Educação, que constitui uma área temática potente, em que a
noção de representações sociais tem sido enfatizada, podendo-se citar Michel Gilly,
com seu trabalho sobre a representação de aluno pelo professor como um dos
principais indicadores. Afirma Sá (1998, p. 39) que, “no Brasil, a instituição
educacional – da escola pública primária (SÁ; MOLLER; MEDEIROS, 1990) à
universidade (SOUTO, 1993) – tem sido alvo de investigação em termos de
representações de seus profissionais e usuários”. Esse autor refere-se ainda a uma
importante aplicabilidade com embasamento teórico das representações ao
processo educacional, que tem sido alimentada tanto por educadores quanto por
psicólogos, a exemplo de Alda Alves Mazzotti, no Rio de Janeiro, e Ângela Almeida,
em Brasília.
Referente à educação, afirmam Sousa, Vilas Boas e Novaes (2011, p. 633)
que “os pesquisadores da área viram na teoria psicossocial das representações
sociais o suporte necessário à compreensão do processo de construção e
reconstrução de saberes, que o professor realiza em sua formação e no contexto
escolar”. Destacam ainda essas autoras que a área da educação vislumbrou
possibilidades profícuas da teoria das representações socias na concepção dinâmica
e processual proposta por Serge Moscovici e aperfeiçoada por Denise Jodelet, e
nesse veio inúmeros são os trabalhos de pesquisa, dissertações e teses que vêm
sendo realizados com o propósito de desvelar como o professor agrega no cotidiano
seus diferentes saberes, como ele elabora representações que norteiam e orientam
sua prática e fortalecem a sua identidade profissional.
De acordo com Sá (1998), os temas ligados à educação, de uma forma geral,
são quase coextensivos da própria vida cotidiana, nos quais é altamente mobilizado
o conhecimento das representações sociais. Traz com exemplos de temas: o sexo, o
relacionamento amoroso, as relações de gênero, a maternidade e os papéis
parentais, a gravidez e a contracepção, a prostituição etc.
Uma temática também apontada por esse autor diz respeito ao mundo do
trabalho, das profissões, das organizações e empresas, das condições da trabalho
etc. Trata-se de uma área bastante diversificada e Sá (1998) traz como exemplo a
pesquisa de Augusto Palmonari, sobre as representações sociais da profissão de
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psicólogo, na Itália: ativista político, estudioso interdisciplinar, psicólogo clínico (ou
técnico) e psicoterapeuta. Na França, destaca-se a pesquisa de Jean-Claude Abric
sobre a representação social da artesão e do artesanato, e a de Pascal Moliner
sobre a empresa, no âmbito da qual foi criada uma relevante técnica de
levantamento e identificação dos elementos centrais de uma representação (SÁ,
1998).
A respeito dos estudos sobre comunidades e afins, esse autor nos lembra de
Silvia Lane como uma pioneira, ao propor a articulação entre as perspectivas das
representações sociais e a perspectiva marxista. Sá (1998) afirma que a formação no
âmbito

da

psicologia

comunitária

começa

a

valorizar

a

pesquisa

das

representações como condição para diferentes formas de intervenção. A área
abarca ainda estudos sobre a identidade de comunidades, a exemplo da colônia
alemã em Santa Catarina, de Nascimento e Schulze. Ainda envolvendo as
comunidades, temos os trabalhos que vêm sendo realizados sobre comunidades
religiosas, como as desenvolvidas recentemente em relação às práticas de cura da
Umbanda no Rio de Janeiro por Sá, Bello e Jodelet, e o trabalho conduzido por
Guareschi sobre os grupos neopentecostais (SÁ, 1998).
Sá (1998) engloba ainda sob a denominação de sétimo rótulo de exclusão
social uma variedade de temas, tomando como exemplo pesquisas coordenadas por
Willem Doise sobre as representações sociais dos diversos itens da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Nos Estados Unidos, Gina Philogéne tem estudado
a discriminação racial e as mudanças na representação do negro que acompanham
a recente designação como afro-americanos. No Brasil, registra-se uma variedade
de trabalhos sobre meninos de rua, abordando vários aspectos: Pedro Campos
pesquisa a representação que os educadores de rua têm dessas crianças; Margot
Madeira estudou a representação que os meninos de Recife fazem deles próprios,
dentre outros. Finalmente, apresenta um tema de grande impacto social, o
linchamento, que foi trabalhado em termos de representações sociais na tese de
doutorado de Lídio de Souza.
Sá (1998) considera esses temas de nítida dimensão aplicada, o que aponta
também para a abordagem em representações sociais cuja investigação envolve os
Assistentes Sociais. Cita dentro dessa área o trabalho de Marilene Jamur, que
coordena o Serviço Social da UFRJ, um extenso programa de pesquisa sobre a
representações sociais da pobreza, embora não fundamentado unicamente por uma
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perspectiva moscoviciana. Cita ainda a visão global sobre outros domínios de estudo
em representações sociais, enfatizando interessantes relações entre os conceitos de
representações sociais e de ideologia. As interrelações entre representações sociais
e identidade social, já muito explorados, encontram uma boa ilustração nos trabalhos
de Jorge Vala, em Portugal, e de Edson Souza Filho, no Brasil. E com a articulação
proposta por Jodelet, entre representações e memória social, Sá e Vala, e os
brasileiros Renato Moller, Solange Souto e Ana Miranda, e os portugueses Jorge
Jesuíno e Francisco Costa Pereira. Sá (1998) finaliza afirmando que, embora não
sejam dominantes no campo de pesquisa, é com as práticas socioculturais e com a
comunicação de massa que o estudo das representações sociais estabelece
relações mais significativas. Ressalta que todas as correntes no campo das
representações afirmam a importância de se levar em conta as práticas de uma dada
população ou conjunto social quando da pesquisa das suas representações.
Delineamos, referenciados em Sá (1988), uma breve compilação de
pesquisas no campo das representações sociais, distribuídas ao longo das temáticas
mais gerais, proporcionando aos pesquisadores iniciantes uma visão impressionista
da vitalidade e das alternativas do campo, de autores de diversos países, incluindo o
Brasil. Na próxima subseção iremos retratar, ainda que de forma breve, a
especificidade dos campos de pesquisa em nosso país.

3.7 Representações sociais no Brasil: produções de pesquisa

A história das produções de pesquisa em representações sociais no Brasil foi
consolidada em razão da evolução dessa produtividade devidamente documentada.
Sá e Arruda (2000) apontam que o levantamento da produção brasileira
durante o período de 1988 a 1997 reuniu 867 trabalhos, distribuídos de acordo com
as seguintes modalidades de produção: livros, capítulos de livros, artigos em
periódicos científicos, comunicações (completas ou resumos) em eventos científicos,
teses e dissertações.
A narrativa acerca da trajetória histórica da implementação da Teoria das
Representações Sociais (TRS) no Brasil, discorrida por esses autores, sinaliza que
Florianópolis foi um dos cenários em que se desenrolou a trajetória dos seis anos
iniciais da presença da teoria na psicologia social brasileira. O percurso das TRS no
Brasil vem se desenrolando enquanto campo de estudos por 40 anos, e assim como
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os países latino-americanos, teve como porta de entrada os profissionais que
haviam ido se aperfeiçoar ou buscar respostas na Europa (SÁ; ARRUDA, 2000).
Dizem ainda esses autores que, na realidade, é em parte graças à Venezuela que o
Brasil recebeu Denise Jodelet em 1982. Esse movimento foi se configurando dessa
forma pelo fato de os cursos de Moscovici e Jodelet na Escola de Altos Estudos em
Ciências Sociais (MESS) despertarem o interesse dos latino-americanos que
estudavam psicologia e ciências humanas em Paris, nos anos de 1970, devido à
discussão e à teorização que proporcionavam. Sá e Arruda (2000) destacam ainda
que nesse momento, em Paris, se debatia a resistência à repressão, fato então
presente em muitos países da América Latina. Analisava-se as massas em
movimento, as minorias ativas, o meio ambiente, o corpo, a doença mental e,
também, a relação entre estes fenômenos e a difusão de ideias, sempre dentro de
uma perspectiva psicossocial.
Sá e Arruda (2000) destacam Maria Auxiliadora Banchs, uma das primeiras
doutoras latino-americanas a formar-se sob a orientação de Serge Moscovici. Em
1979, Banchs defendeu sua tese e retornou em seguida à Venezuela, convidando
posteriormente Denise Jodelet para uma visita ao Brasil. Em 1982, Jodelet vai
a Caracas e ruma para Campina Grande, convidada a dar um curso sobre
Metodologia das Representações Sociais e assessorar a montagem de um projeto
sobre a Representações Sociais da Saúde Mental e Somática, do Núcleo de Ciência
e Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em seguida iria para
João Pessoa, a convite da Pós-graduação em Educação da mesma Universidade.
Com o estudo da historicidade das TRS no Brasil, esses autores fazem uma
digressão bastante pertinente, situando a especificidade dessa teoria na sua
vertente multifacetada:
Antes de prosseguir, caberia ressaltar que a intenção desta descrição tão
factual e impressionista da chegada da TRS ao Brasil é incorporar a este
registro a ideia de que a TRS faz-se através das pessoas, sua motivação,
sua convicção e seu desejo de trabalhar com uma perspectiva teórica
determinada, sua afinidade com outros que trabalham no mesmo campo.
Como nos diz Bruno Latour (1994), a ciência não é fria nem desencantada
como quer se fazer crer. Ela está envolvida por relações de interesses e
afetos. (SÁ; ARRUDA, 2000, p. 15).

A visão da TRS como multifacetada apresentada pelos autores coaduna com
a perspectiva moscoviciana de uma teoria das representações sociais inacabada,
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dinâmica e, por isso, aberta a novas abordagens e construções epistemológicas por
estudiosos e pesquisadores motivados e desejosos de fazer esse percurso.
Nessa viagem histórica que denominam de impressionista, Sá e Arruda
(2000) falam de um período de latência das produções, sendo necessários dez anos
para que elas alcançassem maior visibilidade. Analisam que os fatores que levaram
a esse período de grande dispersão, que ia dos temas e enfoques clássicos até as
últimas proposições surgidas na época, talvez indicassem a transição paradigmática
que se estava processando. Coincidentemente, correspondia ao momento de saída
do regime autoritário e à oxigenação da área com novas perspectivas, que agora já
podiam se expor abertamente. Sá e Arruda (2000) consideram que, seja como for,
este parece ser um momento de ampliação de horizontes dentro da psicologia social
brasileira, o que o torna propício para os estudos de representações sociais.
A periferia ancora a construção do campo das representações sociais no
Brasil, embora não sejam a sua totalidade, mas como nos dizem Sá e Arruda (2000,
p. 18): “[...] é por onde elas penetram em nosso território, num longo e fino caminho,
fruto do trabalho de formiga das/os primeiras/os adeptas/os da teoria.” Esses autores
complementam dizendo que, na verdade, é a partir desses últimos espaços que a
teoria ganha visibilidade, ao entrar nos programas de pós-graduação e difundir-se
nos grandes eventos científicos da área.
O ano de 1994 marca institucionalmente (em que pesem as iniciativas
individuais anteriores em alguns outros países) a expansão das fronteiras
internacionais do campo na América Latina, através da II Conferência Internacional
sobre Representações Sociais, realizada no Rio de Janeiro.
Nos dizem esses autores que
[...] talvez o esforço produtivo desencadeado por esse evento tenha
provocado a recessão quantitativa – uma ‘ressaca acadêmica’, por assim
dizer, observada nos dois anos seguintes –, do mesmo modo que talvez a
espantosa recuperação de 1997 marque o alcance de um patamar
significativo de renovação temática, teórica e metodológica da psicologia
social brasileira. (SÁ; ARRUDA, 2000, p. 21).

Para que se possa confirmar essa conclusão, torna-se forçosamente
necessário esperar pelo levantamento da produção brasileira até o ano 2000.
À guisa de (in)conclusão, após a sistematização de algumas memórias e
registros acerca da trajetória da teoria das representações sociais no Brasil de 1982 a
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1997, Sá e Arruda (2000) afirmam que a evolução da produção de teses e
dissertações aponta para a ocorrência de um processo consistente de ampliação e
renovação do quadro de pesquisadores brasileiros nesse campo.
Para analisar as abordagens desenvolvidas dentro das TRS, esses autores
retomam o lugar originário da teoria das representações sociais, ressaltando que
esta abordagem
[...] situa-se em uma disciplina específica, a psicologia social, tendo sido
gestada no âmbito de um movimento de contestação da orientação
predominante nessa disciplina, com o propósito explicito de renová-la
temática, teórica e metodologicamente. (SÁ; ARRUDA, 2000, p. 24).

O lugar originário das TRS, como foi explicitado por Sá e Arruda (2000), situase na psicologia social, proposto por Moscovici, que ofereceu uma perspectiva mais
distinta em psicologia social, uma perspectiva mais ampla, que se configurou como a
psicossociologia.
Sá e Arruda (2000) pontuam que, para além desse objetivo mais imediato, a
teoria das representações sociais nutria também a pretensão de constituir um
domínio transdisciplinar de estudo, comum a uma vasta gama de preocupações em
todas as ciências humanas e sociais. Esses autores consideram que tal desígnio
mais ambicioso não parece ter se cumprido até os dias de hoje, pelo menos no que
se refere explicitamente à perspectiva proposta por Moscovici, pautados em um
exame das publicações em periódicos e das comunicações em eventos científicos.
No entanto, ressaltam que talvez, especialmente no caso do Brasil, haja uma ampla
penetração da teoria em campos disciplinares orientados para a intervenção nos
problemas humanos e sociais que, com frequência, reclamam da escassez de
abordagens teóricas realmente úteis aos seus propósitos. Esses mesmos autores,
através de análise de gráficos, mostram a distribuição percentual da produção pelos
dez temas mais recorrentes em todas as modalidades, em que se destaca o
privilégio concedido ao mundo do trabalho e às práticas profissionais como um todo,
nos quais eles supuseram uma grande tendência por parte dos pesquisadores a
localizar o “saber prático”, que constitui as representações sociais nas searas mais
institucionalizadas do “fazer social”. Sá e Arruda (2000) prosseguem afirmando que,
em seguida, encontram-se as temáticas relacionadas aos campos da educação e da
saúde, o que corrobora com uma constatação anterior quanto à intensidade da
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apropriação da teoria das representações sociais por essas disciplinas aplicadas.
Somente abaixo daquelas aparecem a discussão teórico-metodológica e as
questões de ordem mais basicamente psicossociais, como a socialização e a
identidade social. Finalmente, as três últimas temáticas remetem a uma exploração
do instrumental teórico e metodológico das representações sociais de problemas e
conjunturas sociais de relevância cotidiana.
Concluindo a análise, Sá e Arruda (2000) revelam que os graus relativos de
destinação da produção brasileira à contribuição para o desenvolvimento do campo
de estudo das representações sociais, nos âmbitos nacional e internacional, à
veiculação internacional é bastante reduzida em relação à veiculação nacional, no
que se refere tanto às comunicações em eventos, quanto aos artigos publicados,
sendo estes ainda em menor número do que aquelas.
Ainda em relação ao estatuto das produções de pesquisas e eventos
produzidos em âmbito nacional, discorreremos na próxima subseção acerca da
contribuição do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise Educação e
Representações Sociais (Geppe-rs/PPGEduC/UNEB), de forma a contextualizar o
alicerce teórico-metodológico da presente pesquisa.

3.8 Campos e abordagens de pesquisa em representações sociais: desafios e
perspectivas do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, Educação e
Representações Sociais (Geppe-rs/PPGEduC/UNEB)

A teoria das representações sociais vem apresentando ricas contribuições ao
campo de investigações cujos objetos de estudos são oriundos da área da
educação, possibilitando reflexões críticas, abrindo possibilidades para novas
estratégias de intervenção junto à formação continuada dos professores,
contribuindo para que estes possam ressignificar o seu estilo de ser professorsujeito, desvelar a importância da subjetividade na qual afetos, emoções, crenças e
valores permeiam o processso da transmissão de conteúdos, dentre outras
contribuições. Reconhecendo a importância da relação dialógica entre a Teoria das
Representações Sociais e a Educação, o Geppe-rs vem ampliando sobremaneira os
seus trabalhos de pesquisa e publicações, o que pode ser constatado pelo número
crescente de promoção de simpósios estaduais e internacionais em representações
sociais, coordenados pela Prof. Dra. Maria de Lourdes S. Ornellas, os quais reúnem
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em sua programação conferências, mesas-redondas, comunicações orais, painéis
dialógicos, posters e lançamentos de livros que retratamos de forma sintética nessa
subseção.
Uma das atividades marcantes realizada pelo Geppe-rs, o Simpósio Estadual
em Representações Sociais, ocorre bianualmente, abordando temáticas instigantes
e fecundas, contribuindo de forma potente para a atualização e desenvolvimento da
Teoria das Representações Sociais na área da educação no Brasil.
Nos diz Sá (1998) que a educação constitui uma área temática em que a
noção de representação social tem sido privilegiada. Prossegue afirmando que, a
rigor, os temas relacionados à educação, de uma forma geral, são quase
coextensivos da própria vida cotidiana. Esse autor diz ainda que, “no Brasil, a
Instituição educacional – da escola publica primária (SÁ; MÖLLER; MEDEIROS,
1990) à Universidade (SOUTO, 1993) – tem sido investigada em termos das
representações de seus profissionais e seus usuários” (SÁ, 1998, p. 39).
Nesse veio, o I Simpósio Estadual em Representações Sociais, ocorrido em
2007, apresentou como tema: Educação, Afetividade e Representação Social. E na
sequência temos, em 2009 e 2011, a realização dessa atividade com os temas
Educação, Pesquisa e Representações Sociais e Perspectivas em Representações
Sociais: educação, pesquisa e contemporaneidade, respectivamente. Em 2009
destacamos a participação do Prof. Dr. Pedrinho Guareschi, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRS).
No Simpósio de 2011, tomou-se como objetivo analisar o conceito e instigar a
discussão acerca da relação teoria e práxis das representações sociais, identificando
o rigor acadêmico sobre o tema. A Conferência de Abertura foi proferida pela Prof.
Dra. Maria Auxiliadora Rodriguez, da Universidade Central da Venezuela, que
apresentou o tema “Representações, Imaginário e Memória Social”.
Ainda no Simpósio de 2011, foi lançado a Coletânea Representações Sociais:
Letras Imagéticas, obra constituída sob a organização da Prof. Dra. Maria de
Lourdes Soares Ornellas (2011c), a partir da disciplina Educação, Representações
Sociais e Subjetividade, ministrada em 2010/2012, na Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), e da colaboração dos doutores pesquisadores convidados que vêm
teorizando sobre a temática da teoria das representações sociais. Com essa
produção literária abre-se um novo espaço para a comunicação das pesquisas
realizadas, cujo foco é o amalgamento da teoria das representalções sociais com os
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diversos objetos de pesquisa no âmbito da Educação.
Como aqui já foi pontuado, o Simpósio bianual vem sendo enriquecido com as
temáticas abordadas nas Conferências e Mesas-redondas por convidados regionais,
nacionais e internacionais, trazendo em seu bojo a interdisciplinaridade.
Em 2013 ocorreu o IV Simpósio, que apresentou como tema geral: Educação,
Pesquisa, Intervenções Psicossociais. A conferência de abertura, proferida pela Prof.
Dra. Romilda Teodora, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS), versou sobre “Caminhos e interfaces na investigação do pesquisador”, e
a segunda conferência, proferida pela Prof. Dra. Clarilza Prado de Sousa (PUCSP/FCC), nomeada “A fecundidade da obra: a Psicanálise sua imagem e seu
público”.
A Mesa-redonda Educação e Contemporaneidade: uma escuta da infância, da
juventude e do envelhecimento à luz das Representações Sociais, foi composta por
Prof. Dra. Célia Maria Guimarães, da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP); Prof. Dra. Elizabete Santana, da UNEB; Prof. Dra. Maria
de Lourdes Soares Ornellas, da UNEB, sob a coordenação da Prof. Dra. Olivia de
Matos Oliveira, da UNEB. A Mesa-redonda nomeada Representações Sociais na
abordagem processual da pesquisa em Educação teve a participação do Prof. Dr.
Paulo Machado, da UNEB; Prof. Dr. Roberto Seixas, da Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS); Prof. Dra. Jaci Menezes, da UNEB, sob a coordenação da
Prof. Dra. Kátia Mota, da UNEB.
Nesse mesmo Simpósio, em 2013, realizou-se o lançamento da coletânea
Letras Imagéticas II: notas que ancoram o objeto de pesquisa (ORNELLAS, 2013a).
Subvertendo a cronologia de realizações dos simpósios, foi realizado em 2014
o V Simpósio Estadual de Representações Sociais, com o tema: Pesquisa em
Representações Sociais: desafios da contemporaneidade. O V Simpósio teve como
objetivo

socializar

estudos

e

pesquisas

fundamentadas

na

teoria

das

Representações Sociais, possibilitando discussões teóricas e metodológicas sobre
questões relacionadas à educação, à pesquisa e às diversas áreas do
conhecimento.
No mesmo formato dos Simpósios anteriores, o V Simpósio foi composto por
Conferências e Mesas-redondas, além de atividades discursivas, trazendo
perspectivas de debates e dialogicidade para as pesquisas em representações
sociais na contemporaneidade.
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A Conferência de Abertura do V Simpósio, nomeada Pesquisa em
Representações Sociais: Desafios na Contemporaneidade, proferida pela Prof. Dra.
Risa Permanadeli, teve a coordenação da Prof. Dra. Larissa Ornellas.
A Mesa-redonda denominada Implicações da Pesquisa – Educação em
Representações Sociais teve a participação da Prof. Dra. Romilda Teodora Ens, da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR); Prof. Dra. Clarilza Prado de
Sousa, da PUC-SP/CIERS/FCC, com a coordenação da Prof. Dra. Rita Rapold, da
UFBA.

A

segunda

Mesa-redonda,

denominada

O

Estado

da

Arte

das

Representações Sociais no XII CIRS – Congresso Internacional de Representações
Sociais, composta por Dr. Marcelo Ribeiro, da Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF); Prof. Dra. Maria de Lourdes S. Ornellas, da UNEB, com a
coordenação da Prof. Dra. Olivia Mattos, da UNEB.
Foram realizadas ainda duas atividades discursivas, sendo a primeira com o
tema sujeito e subjetividade na formação e trabalho docente com a Prof. Dra. Ivany
Pinto, da Universidade Federal do Pará (UFPA); Prof. Dr. Antônio Roberto Seixas,
da UEFS, sob a coordenação da Prof. Dra. Jaci Menezes, da UNEB. A segunda
atividade

desenvolvida

teve

como

tema:

Campo

Teórico-Metodológico

na

Investigação em Representações Sociais, tendo como participantes: Prof. Dra.
Mirian Paiva, da UFBA; Prof. Dra. Célia Maria Guimarães, da UNESP, com a
coordenação da Prof. Dra. Leliana Sousa, da UNEB. Nesse V Simpósio foram
apresentados os resultados parciais da pesquisa sobre Profissionalização Docente –
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Educação e Cátedra
Unesco, pela Prof. Dra. Clarilza Prado de Sousa (PUC-SP/CIERS/FCC), sob a
coordenação da Prof. Dra. Maria de Lourdes S. Ornellas (UNEB).
Em 2016, ocorreu, em âmbito internacional, o VI Simpósio Estadual de
Representações Sociais e Educação/I Simpósio Internacional de Educação,
Representações Sociais e Subjetividade (SIERS), com a temática: Representações
Sociais no campo da Educação, seus marcadores e subjetividades, lacunas,
perspectivas e caminhos metodológicos.
A conferência de abertura – “Teoria ou paradigma das Reprentações
Sociais?: o pensamento de Serge Moscovici” – foi proferida pelo Prof. Dr. Brígido
Vizeu Camargo, da Universidade Federa de Santa Cataina (UFSC), tendo como
debatedora a Prof. Dra. Maria de Lourdes Ornellas, da UNEB. A conferência,
nomeada “Conferência errante conclusiva: os marcadores da subjetividade na
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análise das Representações Sociais”, proferida pela Prof. Dra. Denise Jodelet, da
École des Hau’tes Etudesen Sciences Sociales/Paris-FR, versou sobre a
subjetividade na análise das representações sociais, tendo como debatedora a Prof.
Dra. Clarilza Prado de Sousa, da PUC-SP. E “Diálogos Contemporâneos: Lacunas e
Perspectivas em Representações Sociais e Educação”, conferência proferida pelo
Prof. Dr. Jorge Correia Jesuíno, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL/LISBOA-PT), tendo como
debatedora Lúcia Villas Bôas, da Fundação Carlos Chagas (FCC). Dentre outras
atividades, ocorreram duas Mesas Temáticas: a primeira com o tema geral
Representações Sociais e Caminhos Metodológicos, composta da Mesa-redonda
nomeada “Processos Metodológicos: da coleta à análise dos dados”, com a
participação de Sandra Ferreira, da PUC-SP, Natanael Bonfim, da UNEB, e Maria
Helena Cordeiro, da UFRS. A Mesa-redonda “Processos Metodológicos: a análise
de valores em Representações Sociais” contou com a participação de Clarilza Prado
de Sousa, da PUC-SP, e Marialva Tavares, da FCC. A segunda Mesa Temática teve
como tema geral Representações Sociais: Experiência, Objetivação e Ancoragem de
Saberes e Práticas Cotidianas, e constou de três Mesas-redondas: “Experências e
Representações Sociais”, com a participação de Lúcia Villas Boas, da FCC, Romilda
Ens, da PUC-PR, e Alda Judith, da UFRJ. A segunda Mesa-redonda, “Ancoragem e
Metáforas da Prática Cotidiana”, com a participação de Tarso Mazzoti, da UFRJ,
Daniela Freire, da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), e Ivani Pinto, da
UFPA. E a terceira Mesa-redonda, “Escuta da subjetividade nas abordagens em
Teoria das Representações Sociais”, composta por Adelina Novaes, da FCC, Maria
de Lourdes S. Ornellas, da UNEB, e Suzana Seidman, da Universidade de Buenos
Aires (UBA).
Nesse mesmo evento foi lançado o livro Representações Sociais e Educação:
Letras Imagéticas IV (ORNELLAS, 2017b), terceiro volume de uma série publicada
bienalmente. Os artigos ali contidos descrevem um panorama de subjetividades
construídas em diferentes cenários socioculturais, desvelando de que forma os
diferentes sujeitos se inseriram no mundo constituindo suas subjetividades.
Em 2018, também em âmbito internacional, realizou-se o VII Simpósio
Estadual em Representações Sociais e Educação/II Conferência Internacional de
Representações Sociais e Subjetividade (II CIRS-BA), com o tema: Representações
Sociais do sujeito sociopolítico: desassossego em tempos de crise, com a aposta de
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uma construção e tessitura de conhecimento socialmente partilhado, nomeado de
senso comum, conduzindo os participantes pesquisadores ao compartilhamento de
saberes nos diversos painéis dialógicos, conferências, palestras, simpósios e
sessões de posteres. A conferência com o tema “Pesquisa em Representação
Social: difusão da teoria, métodos e técnicas com/sem imagens pela abordagem
integrativa de ‘modelagem’” foi proferida pela Prof. Dra. Annamaria de Rosa, da
Sapienza Universitá di Roma – Itália, tendo como debatedora a Prof. Dra. Maria de
Lourdes Soares Ornellas, da UNEB. A conferência traz em seu bojo a atual proposta
da conferencista, que vem realizando os seus estudos fundamentados na Metateoria
com a abordagem Modeling-Approach (Modelagem). Refere-se a conferencista à
pesquisa que vem realizando sobre representações sociais da “loucura”, com a
utilização de representações icônicas clássicas e de desenhos feitos por crianças,
como também a linguagem verbal e gestual com o objetivo de desvelar a imagem da
“loucura” na criança. Com essa investigação, a pesquisadora pontuou que não se
trata da soma de métodos e sim da influência dos métodos sobre a revelação dos
resultados. A palestra da Prof. Dra. Myreya Lozada Santellis, da Universidad Central
de Venezuela, foi apresentada pela Prof. Dra. Adelina Novaes, da Universidade
Cidade de São Paulo/Funda ção Carlos Chagas (UNICID/FCC), com o tema “Fala e
escuta imagética em desassossego”, na qual a autora enfatiza que há mudança de
narrativa quando se muda uma representação social, subtendendo-se a importância
da linguagem na constituição das representações sociais.
A temática Metodologia em Representações Sociais foi abordada em dois
Paineis Dialógicos: “Dispositivos Metodológicos de Pesquisa em Representações
Sociais”, apresentado pela Prof. Dra. Ivani Pinto, da UFPA, Prof. Dra. Poliana Marina
Magalhães, da UEFS, e pela Prof. Dra. Carla Verônica Almeida, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB); e “Multimétodos e
triangulação metodológica em Representações Sociais”, apresentado pelo Prof. Dr.
Anderson Mendonça, da Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN), Prof. Dr.
Everson Meireles, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e pelo
Prof. Dr. Márcio Santana, da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O Simpósio
teve como tema “Representações Sociais da profissionalização docente: mal-estar
em tempos (in)certos”, apresentado pela Prof. Dra. Clarilza Prado, da PUC-SP, e
pela Prof. Dra. Romilda Ens, da PUC-PR. Nesse evento foi também realizado o
lançamento do livro Representações Sociais e Educação: Letras Imageticas IV
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(ORNELLAS, 2017b), que reúne 18 artigos versando sobre uma discussão teóricometodológica entre representações sociais e educação. Trata-se de uma obra
destinada

aos

profissionais

interessados

em

apreender

a

Teoria

das

Representações Sociais aplicada à educação, constituída de temas fundantes,
amalgamados e atravessados pelas quatro abordagens teóricas que compõem a
Teoria da Representações Sociais: Processual, Estrutural, Societal e Dialógica.
Em 2020 aconteceu o VIII Simpósio Estadual em Representações Sociais e
Educação, também internacional, que em virtude do momento pandêmico que
assolou a humanidade em 2020, ocorreu no formato virtual, o que, por outro lado,
atingiu um grande número de participantes. Dessa forma, o Simpósio foi idealizado
com a aposta em termos da Educação e Representações Sociais no contexto
pandêmico planetário, promovendo discussões teóricas sobre o pensamento social e
perspectivas

de

(re)organização

da

humanidade

diante

das

adversidades

socioeconômicas globais.
O VIII Simpósio apresentou três conferências, uma mesa-redonda e
comunicações orais. A Conferência de Abertura teve como temática: uma pandemia
a parte: dimensões sociais da representação e do vivido da experiência da Covid-19,
com a palestrante Dra. Denise Jodelet, da França, sob a coordenação da Prof. Dra.
Maria de Lourdes Soares Ornellas, da UNEB, e como tradutora a Prof. Dra. Larissa
Soares Ornellas. A Conferência II discorreu sobre o tema: o humor como crença da
cultura popular: um estudo de representações sociais da Covid-19 para os
Indonesianos, com a palestrante Prof. Dra. Risa Parmanadeli, sob a coordenação e
tradução da Prof. Dra. Larissa Soares Ornellas. A Conferência III versou sobre o
tema: o sujeito psicossocial e a da finitude da vida: pesquisa em educação e
representações sociais em tempos de pandemia, com a palestrante Prof. Dra.
Fátima Flores Plácido, da Universidad Nacional Autônoma de México, com a
mediação do Prof. Dr. Natanael Reis Bonfim, da UNEB.
Devemos destacar que o Geppe-rs já lançou a sua coletânea do livro
Representações Sociais e Educação: Letras Imageticas V, estando em vias de
lançamento da sua edição VI.
A Mesa-redonda abordou o tema: a universidade muda de lugar na relação
tempo-espaço: ressonância e dissonância na construção de saberes, com os
palestrantes: Prof. Dra. Adelina de Oliveira Novaes, da CIESR/CSP; Profª Drª
Suzanna Alice Lima Almeida, da UNEB, sob a coordenação do Prof. Dr. Marcelo
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Silva de Souza Ribeiro, da UNIVASF.
As

pesquisas

realizadas em

representações

sociais

na

perspectiva

moscoviciana guardam uma relação com o saber erudito, remetendo para a pesquisa
das relações entre o pensamento natural e o pensamento cientifico, da difusão de
conhecimentos e da transformação de um saber em outro, o que leva a uma
ocupação com o estatuto epistemológico.
Na próxima subseção trataremos das possibilidades iniciais de construção do
estatuto epistemológico do tema de pesquisa aqui tratado, que se refere às
Representações Sociais de Professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula.
3.9 “Sobre o que se sabe e com que efeito?”: o caminhar na construção
epistemológica

Sá (1998), baseado em Jodelet, nos fala que as representaçoes sociais são uma
forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto, e acerca desse saber são
formuladas três perguntas já apresentadas aqui neste estudo, quais sejam: “quem
sabe e de onde sabe?”; “o que e como se sabe?”; “sobre o que se sabe e com que
efeito?” Nesta subseção trabalharemos com a terceira questão, a qual conduz o
pesquisador ao encontro do estatuto epistemológico das representações sociais.
Iniciaremos colocando que, embora o campo de pesquisa em representações sociais
seja amplo e diversificado, torna-se proibitivo retratar hoje toda a produção empírica
no seu campo, porém, como já foi citado, foi com as práticas socioculturais e com a
comunicação de massa que as representações sociais estabeleceram o seu estudo
com relações mais significativas. Sá (1998, p. 32) pontua que Jodelet mapeia esse
“espaço multidimensional de estudo” de acordo as “problemáticas interdependentes
que subsumem os temas dos trabalhos teóricos e empíricos” e assim vai delineando
as temáticas.
Com a pesquisa nomeada E agora o que faço? Representações sociais de
laço social com o outro diferente de mim, nos situamos dentro de uma temática
potente,na qual a noção de representações sociais tem sido privilegiada: a
educação. Assim, tivemos a escola como lócus de pesquisa e os professores como
seus sujeitos, a fim de investigarmos as representações sociais de professor acerca
da “aluno-estranho” na sala de aula. Na fase de construção epistemológica da Teoria
das Representações Sociais percebeu-se a relevância deste estudo, como também
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a sua especificidade, visto que a pesquisa se insere na temática educação como
foco principal do processo investigativo. A relevância dessa abordagem reveste-se
na possibilidade de dar sentido e significado às representações sociais de professor
acerca do seu cotidiano na sala de aula na contemporaneidade, desvelando os seus
impasses na sua pratica pedagógica, ao ser interpelado pelo fenômeno da diferença
no seu espaço pedagógico.
Consistiu também em apresentar oportunidade de um espaço de “escuta” ao
professor, para que novas formas de aproximação do

fenômeno sejam

ressignificadas. Nesse sentido, o objeto de estudo desta pesquisa é dinâmico e
subjetivo e estrutura-se num sistema cognitivo e afetivo dada a natureza do
fenômeno e onde ocorre o lócus da pesquisa: a escola, espaço onde se engendram
saberes, relações, desejos e afetos. Nesse veio, justificamos a aplicabilidade da
abordagem processual com uma intercessão com a abordagem dialógica para
norteamos o estudo aqui apresentado. A abordagem processual apresenta o cerne
da Teoria das Representações Sociais constituída por Moscovici e sistematizada e
mantida na sua essência por sua seguidora, Jodelet. Reafirmamos que a abordagem
processual concebe as representações sociais associadas às experiências
subjetivas do sujeito, expressas na comunicação social, de forma simultânea, como
um produto e um processo. A abordagem dialógica pressupõe que o pensamento
social e a linguagem são fenômenos em ritmo de mudança, e que os tipos diferentes
de conhecimentos sociais coexistem na comunicação. Percebe-se, por meio da
conceituação, que o objeto de estudo aqui traçado é contemplado pela
fundamentação teórica da TRS nos seus balizamentos principais, sendo o de maior
embasamento o princípio da “transformação do não familiar em familiar”, pelo qual
se explica a formação das representações sociais.
A nossa pesquisa, de caráter empírico, objetivou analisar as representações
sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula. A partir de uma
escuta sensível a esses professores, percebeu-se nas suas narrativas o desejo de
um saber técnico sobre esse fenômeno (a diferença), aqui tomado como “alunoestranho” na sala de aula, advindo daí este estudo.
No seu estilo singular, a escuta é um dos dispositivos mais fundantes para o
pesquisador desse campo (ORNELLAS, 2017a), que por ser constituído por um
conceito híbrido favoreceu a nossa construção epistêmica, que foi calcada nas
interfaces teóricas com outros saberes e conhecimentos, consolidando a nossa

106

argumentação.
Nos diz Ornellas (2017a, p. 16) que “representação recebe o nome de social
justamente porque é uma modalidade de conhecimento particular que tem por
função escutar comportamentos e estabelecer a comunicação entre sujeitos”.
Essa autora afirma que aluno e professor “precisam libertar a escuta, basta
que o sujeito de posse da palavra deixe-a circular sem amarras e sem opressão o que
sabe dizer sobre o fenômeno que está sendo objeto de investigação do pesquisador”
(ORNELLAS, 2017a, p. 19). A argumentação aqui defendida é que as
representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula,
fenômeno investigado, é passível de transformação, o que corrobora com a
perspectiva moscoviciana do dinamismo e flexibilidade das representaçoes sociais.
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4 ATO III – “O ESTRANHO”: DUBIEDADE ENTRE A FASCINAÇÃO E O
ESTRANHAMENTO PARA O ENCONTRO DO SUJEITO
A loucura é vizinha da mais cruel sensatez.
(LISPECTOR, 1998, p. 29).

4.1 O estranhamento segundo Clarice Lispector (Noemi Jaffe)

O que é estranho? De onde vem esse conceito? Estranho etimologicamente
vem da palavra extra (fora), aquele que não pertence a um grupo ou determinada
comunidade. O humano é estranho em relação a alguma coisa. O conceito de
estranho aos poucos foi evoluindo. Inicialmente oriundo do latim Extraneum,
significando extraneus, quem era de fora, o estrangeiro. A palavra portuguesa
"estrangeiro” é um antigo empréstimo do francês antigo estrangier (atual étranger). É
importante lembrar que esse estrangier era um derivado de estrange, que já tinha os
dois sentidos. No entanto, hoje, étrange, como em português, significa apenas
"estranho" e não mais "estrangeiro".
Alguém pode ser considerado estranho por um determinado grupo e também
a própria pessoa se considerar estranha em relação a algum grupo.
O estranhamento tem uma ambivalência, por isso, muitas vezes os sujeitos
rejeitam aquilo que os fascina.
A escritora Noemi Jaffe (2016), analisando a obra de Clarice Lispector, afirma
que o estranhamento é um procedimento fundamental para a produção artística, que
se inicia com a familiarização, para depois passar para a desfamiliarização. Clarice
Lispector, na sua obra, inicia com um olhar inaugural, estrangeiro, que também é o
olhar de espanto.
Afirma ainda Jaffe (2016) que o sujeito diante de algo banal pode ser
capturado por uma transformação; isso ocorre de forma diferente de uma pessoa
para outra. É singular, como se fosse um alargamento interno para aceitar o outro.
Segundo Jaffe (2016), esse processo é denominado de epifania (palavra de tradição
grega e na língua cristã fala de “revelação”). O efeito de epifania é individual. O
encontro de um com o outro provoca epifania. Nos diz Jaffe (2016) que Clarice
Lispector, no livro Legião estrangeira, pergunta: quem são essas pessoas? Quem
são os estrangeiros nos nossos mundos? Responde Jaffe (2016): as crianças, os
velhos, os loucos, os adolescentes. Pessoas que fazem parte de uma minoria.
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Jaffe (2016) prossegue com a análise da obra de Clarice Lispector,
sinalizando que para a escritora o amor é destrutivo, arrasador, assim como a
esperança é algo ruim. Trabalha com o efeito de gratuidade. Gratuidade tem a ver
com graça, não se quer nada em troca.
Na obra de Clarice, ela passa por uma espécie de morte. Para ela o Outro é
cada um de nós mesmos (JAFFE, 2016).
Jodelet (2017a) sinalizou que o estudo da alteridade pode ser realizado dentro
de um amplo espectro intelectual e as obras literárias, plásticas, musicais e a arte
são essas vias de possibilidade, que provêm um amplo material para estudar a
relação com o outro, e suas representações, particularmente sob suas formas
imaginárias – Said, para o Oriente – ou sob suas formas doutrinárias – como faz, em
particular, Todorov (1989) a propósito da reflexão francesa.
Freud (1976) nos diz que o Estranho tal como descrito na literatura é um ramo
muito mais fértil do que o estranho na vida real, uma vez que “contém a totalidade
desse último e algo mais além disso, algo que não pode ser encontrado na vida real”
(FREUD, 1976, p. 310).
Freud (1976) afirma ainda que o escritor imaginativo tem, entre muitas outras
opções, a liberdade de poder escolher o seu mundo de representação, de forma que
este possa ou coincidir com as realidades que nos são familiares, ou afastar-se
delas o quanto quiser.
Vimos no item acima o estranhamento sob o olhar de Clarice Lispector
(JAFFE, 2016). Também na modalidade da literatura abordaremos, no próximo item,
o Estranho de si Mesmo, através do estudo de Lellis (2008) da novela O Duplo, de
1846, do autor russo Fiódor Mikháilovitch Dostoiévski, como possibilidade de uma
abordagem estética, enquanto “teoria das qualidades do sentir”,12 para a nosso
estudo acerca da alteridade.

4.2 O alter ego: desdobramentos do Eu
Certa vez, olhei-me no espelho e perguntei para aquele reflexo: – Quem
sois vós? E, então, respondeu-me: – Não há necessidade dessa
formalidade, homem comum. Eu sou tu. Tu és meu próprio ser, só que
desdobrado. (LELLIS, 2008, p. 8)

12 Freud

(1976, p. 275).

109

Lellis (2008) aborda na sua dissertação de mestrado o tema do “estranho para
si mesmo”, e, pautado em Nicole Bravo, pontua que se falar do duplo e do
desdobramento é falar sobre o alter ego, sobre a personificação da alma imortal; é
associar o termo ao sósia, situação em que duas pessoas se impressionam pela
semelhança de uma em relação à outra, a ponto de serem confundidas.
Pontua Lellis (2008, p. 38) que:
[...] é falar sobre almas gêmeas, isto é, gêmeos que se confundem com
herói e anti-herói; é falar de identificação e apreensão do outro e de
usurpação de identidade, que ocorre quando um indivíduo se identifica de
tal forma com outro que nele se transforma, total ou parcialmente, segundo
o padrão desse outro.

Esse autor realizou o seu estudo através do conceito freudiano do Unheimlich
(“O Estranho”), verificando que o tema o duplo se relaciona com a dicotomia entre a
razão e a sensação, entre um eu e um não-eu, ambíguos porque simultaneamente
diferentes e idênticos a si mesmos.
Pontua Lellis (2008) que Freud, no ensaio de mesmo nome, afirma que a
etimologia da palavra unheimlich guarda em si o familiar (heim) e o seu contrário, a
sua negação (un), observando ainda que tanto o texto de Freud como a novela de
Dostoiévski são exemplos de um solo discursivo moderno, que se refere ao homem
fragmentado, do sujeito irracional e da presença de um outro eu num mesmo eu,
porém estranho por se situar na ordem do recalcado.
Freud (1976) conceituou “estranho” como a categoria do assustador que
remete ao que é conhecido, de velho, e a muito familiar.
A natureza secreta do estranho, pode-se compreender por que o uso
linguístico estendeu das Heimliche (doméstico, familiar) para o seu oposto,
das Unheimliche; pois esse estranho não é nada novo alheio, porém algo
que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou
desta através da repressão. (FREUD, 1976, p. 301).

Nos diz Lellis (2008) que o Unheimlich é tudo o que deveria permanecer
secreto e oculto, mas que veio à luz. “Essa presença, na obra de Dostoiévski,
configura-se na aparição do duplo como o recalcado que retorna, que se torna
visível, que impõe sua presença à revelia do sujeito consciente que o supunha
‘enterrado’.” (LELLIS, 2008, p. 30).
Esse mesmo autor pontua sobre o estudo de Freud referente à “hipnose”:
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“Ora, aquilo que é mau, perverso, lúgubre, inquietante e estranho ao eu, e aquilo que
é externo são, por excelência, idênticos. O próprio eu (Self) é idêntico a um outro eu.
O unheimlich é a ‘estranheza’ diante da intimidade com o supostamente diferente”
(LELLIS, 2008, p. 31).
Retrata que
N’O duplo, por exemplo, descreve-se o momento exato do encontro entre o
senhor Goliádkin e seu duplo. A partir daí, concretizam-se seus
pressentimentos de inquietude e estranheza. Mesmo antes desse encontro,
na manhã do mesmo dia, Goliádkin tivera a impressão de que um ‘terrível
caos’ estaria por vir. (LELLIS, 2008, p. 31).

Nos traz ainda passagens da obra O duplo e afirma que
A repetição dostoievskiana mostrará a noção do desdobramento especular,
a interseção de duas consciências e a duplicidade da fala da personagem. É
quase desnecessário, pois, explicar o porquê de a repetição ser tão
importante para a expressão literária do duplo. (LELLIS, 2008, p. 34).

Ao experimentar a sensação de estranheza frente à realidade, Goliádkin
torna-se um estranho para si mesmo. Talvez um estrangeiro dentro de sua pátria e
dentro de si mesmo (LELLIS, 2008).
Afirma ainda que O Duplo, como romance polifônico, renuncia aos padrões
monológicos de uma estética que se quer expressão única da verdade.
Freud (1976) nos traz algumas observações sobre o estudo do Estranho além
do animismo, a magia e a bruxaria, a onipotência dos pensamentos, a atitude do
homem para com a morte, a repetição involuntária e o complexo de castração como
fatores que transformam algo assustador em algo estranho. Sinaliza que poderemos
também falar de uma pessoa viva como estranha, e o fazemos quando lhe
atribuímos intenções maldosas. Associado a isso, devemos sentir que suas
intenções de nos prejudicar serão levadas a cabo com o auxílio de poderes
especiais.
Freud (1976) afirma que os efeitos da epilepsia e da “loucura” têm a mesma
origem. O leigo vê nelas a ação de forças previamente insuspeitadas em seus
semelhantes, mas está vagamente consciente dessas forças em regiões do seu
próprio ser.
O estudo sobre o duplo e o estranho desenvolvido nesta subseção nos
remete ao nosso objeto de investigação: representações sociais de professor sobre
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o “aluno-estranho” na sala de aula, com as seguintes questões: quais os efeitos
causados nesse encontro com o outro-estranho na sala de aula? O que existe de
estranho no outro que está presente em mim? Quais os medos que esse encontro
suscita? O que significa o encontro com o epiléptico, o louco, o deficiente, o
indisciplinado, dentre outras categorizações que se acham presentes na sala de
aula?
Frente a essas questões abordaremos nos próximos itens temas referentes à
diferença e ao estranhamento na perspectiva da Antropologia e da poética, política e
Filosofia da Diferença (SLKIAR, 2003).
Como já foi pontuado nesta tese, a Filosofia da Diferença, mostrou-se uma
teorização relevante para a concepção epistemológica do nosso objeto de pesquisa:
o “aluno estranho” na sala de aula.
Contrariamente à filosofia tradicional aristotélica, a Filosofia da Diferença se
contrapõe à ideia de binarismos, na qual o pressuposto da polarização coloca um
Outro em uma posição inferior.
No dizer de Heuser (2008, grifo do autor), “as Filosofias da Diferença”, como
se refere,
[...] cria como alternativa aos grandes sistemas de sentido elaborados no
curso da filosofia as micrologias, ou os pequenos relatos, entendidas como
a linguagem própria de uma comunidade de vida, sempre contextual,
heterogênea e mutável; trata-se agora de milhares de histórias que tecem a
trama da vida cotidiana, o que implica levar a efeito a intersubjetividade, a
necessidade do outro na construção de significados compartilhados.

Dessa forma, podemos reafirmar que essa perspectiva teórica vai ao encontro
da Teoria das Representações Sociais, eixo estruturante desta tese, quando se
refere às elaborações de ser-estar e conviver no cotidiano, nas quais a sua
construção ocorre na relação dos sujeitos entre si e com os objetos, cuja realidade é
compartilhada pela comunicação entre os sujeitos.
Heuser (2008) afirma ainda que para as filosofias da diferença não existe
neutralidade de qualquer discurso e que nenhum discurso pode representar uma
síntese, o centro, uma suposta unidade ou universalidade. E em suas palavras:
[...] discurso disperso, fragmentado em pequenos relatos, nos quais se
fazem ouvir as vozes da diferença; nessa medida, trata-se de uma espécie
de compromisso filosófico- também político com as minorias- tanto de
ordem sexual como de ordem étnica ou cultural- e ideológico com a
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alteridade, com os excluídos do discurso moderno, aqueles a quem as
tentativas de universalização de um modelo de homem branco, ocidental,
adulto heterossexual, normal e civilizado tinham mantido à sombra do
Iluminismo: mulheres, negros, gays, lésbicas, doente mentais ‘selvagens’ e
crianças (HEUSER, 2008).

Essa mesma autora nos fala de uma minoria que no discurso da Filosofia
tradicional ficou atrelada ao discurso binarista, em que um lado da polarização
assume o lugar de superioridade.
De acordo com as perspectivas teóricas acima apresentadas, discorreremos
as próximas subseções desse item, que incluem também o discurso da Antroplolgia
e o seu olhar sobre a diferença.

4.3 Descoberta das diferenças

Pontua Laplatine (1988) que a descoberta das diferenças entre os humanos
iniciou-se com os viajantes do século XVI, tratando-se de um processo histórico.
Essas viagens dizem respeito, em primeiro lugar à Pérsia e à Turquia, em seguida à
América, à Ásia e à África. Em 1556, André Thevet escreve As singularidades da
França Antártica; em 1558, Jean de Lery escreve A história de uma viagem feita na
terra do Brasil, formando a gênese dos primeiros estudos antropológicos, ou seja, da
pré-história da Antropologia.
Nos diz esse mesmo autor que o Renascimento explora espaços até então
desconhecidos, inaugurando discursos sobre os habitantes que povoam aqueles
espaços, afirmando que surge daí uma questão desse primeiro confronto visual com
a alteridade: aqueles que acabaram de ser descobertos pertencem à humanidade?
O critério essencial para dar esse atributo de humano é religioso, nos diz Laplatine
(1988).
Esse autor afirma, ainda, que a extrema diversidade das sociedades humanas
raramente apareceu aos homens como um fato, e sim como uma aberração,
exigindo uma justificação. E pontua:
Se durante o Renascimento esboçou-se, com a exploração geográfica de
continentes desconhecidos, a primeira interrogação sobre a existência
múltipla do homem, essa interrogação fechou-se muito rapidamente no
século seguinte, no qual a evidência do cogito, fundador da ordem do
pensamento clássico, exclui da razão o louco, a criança, o selvagem,
enquanto figuras da anormalidade. (LAPLATINE, 1998, p. 39, grifo
nosso).
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Dessa forma, o pensamento desse autor nos leva a pensar que com a
exploração geográfica através de continentes desconhecidos durante a época
renascentista iniciou-se o primeiro confronto com a diversidade humana, e que se
concretiza no classicismo com a exclusão do outro considerado como anormal (o
louco, a criança, o selvagem).
Laplatine (1998) ressalta que esses encontros em espaços e com habitantes
desconhecidos na época renascentista levam ao esboço do surgimento de uma
dupla resposta ideológica, que é ao mesmo tempo simétrica invertida da outra e
concorrente: a recusa do estranho, que se remete a partir de uma falta, cuja
premissa é a boa consciência que tem sobre si e sua sociedade; e a fascinação pelo
estranho, cuja base é a má consciência que se tem sobre si ou sua sociedade.
Nos diz Cardoso (1988) “que viajar não é dado a todos”. Os caseiros,
acomodados, são naturalmente alheios a viagens. Todavia há aqueles inquietos, que
recusam o homogêneo e o contínuo e se mostram extremamente sensíveis às
diferenças e atentos aos limites. São impelidos ao espaço aberto a afrontar os
obstáculos e o vazio. Prossegue esse autor afirmando que esses inquietos nos seus
deslocamentos aventuram-se, acidentam-se e erram por um universo disperso e
fragmentado.
As viagens são sempre experiência de estranhamento, e que, segundo
Cardoso (1988), se for observado, está, talvez, nesse efeito de distanciamento, no
sentimento de dépaysement (termo forjado pela língua francesa, cuja significação se
aproximaria do nosso termo “desterro”), que envolve o viajante no seu núcleo
essencial e na sua expressão mais íntima.
Assim, nesse sentimento de estranheza e alheamento é que se experimenta a
vertigem da desestruturação que lhe impõem as alterações do tempo.
Assim, a estruturação da viagem permeada pela distância e pelo tempo
conduz à sensação de estranhamento que, na verdade, nunca é relativo ao outro,
mas sempre em relação a si próprio. O distanciamento das viagens não desenraíza
o sujeito, apenas diferencia seu mundo… quando, é verdade, ele não se mostra
demasiadamente compacto – e defendido – para deixar penetrar o outro diferente.
Revela Cardoso (1988) que o que essa experiência nos faz escutar é que o
“estrangeiro” está sempre já delineado – latente e invisível – nas brechas da nossa
identidade, na trilha aberta por nossa própria indeterminação.
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Esse autor afirma ainda que o “outro” só o alcançamos em nós mesmos, que
o “estranho” – quando não é absoluta exterioridade e não-sentido – está prefigurado
no sentido aberto do nosso próprio mundo, inscrito no fluxo e no movimento da sua
temporalidade.
No dizer de Cardoso (1988), as viagens são experiências de estranhamento
que dizem respeito ao que está intrínseco em cada ser que viaja. E os professores,
nessa viagem em busca do saber sobre o “estranho”, são capturados e presos na
nau da escola e navegam pelos mares e rios de uma linguagem não-cotidiana, que
quer que se torne familiar, mas algo lhe escapa, lhe causa espanto, desamparo. Nas
palavras de Dufourmantelle (2003, p. 32), “um dos nomes desse desamparo, em
filosofia é espanto. Mas o espanto nos volta para o rumo a esse momento em que o
susto cede diante do ajuste da familiaridade,descobrindo outros vaus para a
travessia,outras pegadas para a familiarização”. Como já pontuado nesta tese,
trazemos a proposição de que o professor possa ser escutado e faça o seu passe
para a construção de professor-sujeito, na sua viagem singular no cotidiano da sala
de aula, trazendo para a sua familiaridade o que lhe é “estranho”.

4.4 Criação e a anulação do estranho
Nos diz Bauman (1998) que todas as sociedades produzem “estranhos”.
Contudo, cada sociedade produz os seus próprios “estranhos” e os produzem de sua
própria maneira, inimitável. Para esse autor, os estranhos são as pessoas que não
se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo se eles, de uma certa
forma, por sua simples presença, deixam turvo o que deve ser transparente.
A respeito dessa criação de estranhos em todas as sociedades, Gil (2000)
nos fala da proliferação dos monstros nesse fim de século: “vemo-los nos cinemas,
nos livros, exposições de pintura, no teatro e na dança. Invadem o planeta,
tornando-se familiares.” (GIL, 2000, p. 167).
Nessa perspectiva, esse autor identifica uma inquietação: não há seleção nem
escolha preferencial destes novos invasores, diferentemente da Antiguidade, quando
adorou os centauros, as quimeras e os sátiros. Gostamos do Elephant-man e dos
anões dos Freaks, das “raças fabulosas” e dos monstros teratológicos. Diz ainda
que, “esta atitude é sinal de uma grande dúvida que assaltou o homem
contemporâneo quanto à sua própria humanidade” (GIL, 2000, p. 167). Os monstros
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tornaram-se familiares, não apenas porque a violência e o mal, a anomalia em geral,
se banalizaram, mas porque o domínio tradicional se reduziu: há cada vez menos
monstros entre os homens reais, cujas patologias (autênticas ou ideológicas) se
encontram classificadas cada vez mais longe do domínio teratológico.
Gil (2000, p. 176) afirma que da Antiguidade a Descartes, a imagem do
monstro era um combinatório de elementos repulsivos, “adequados à função de
complemento inverso e simétrico da humanidade do homem”. Ressalta, no entanto,
que essa imagem atrai. Para esse autor, a atração deve-se ao fato do monstro se
situar numa fronteira indecisa entre a humanidade e a não humanidade. Dessa
forma cogita que o nascimento monstruoso mostraria como potencialmente a
humanidade do homem, configurada no corpo normal, contém o germe da sua
inumanidade.
Nos diz esse autor sobre a inumanidade:
[...] Qualquer coisa em nós, no mais íntimo de nós – nosso corpo, na nossa
alma, no nosso ser – nos ameaça de dissolução e caos. Qualquer coisa de
imprevisível e pavoroso, de certo modo (pois é não forma, não-vida na vida),
permanece escondido mas pronto a manifestar-se. A fronteira para além da
qual se desintegra a nossa humanidade está traçada dentro de nós e não
sabemos onde. (GIL, 2000, p. 176).

Podemos pensar que convivemos no nosso íntimo com o fantasma da nossa
própria anormalidade.
Bauman (1998) refere-se ainda ao Estado moderno, que, na tentativa de
promover a conformidade, tende a banir os estranhos dos limites do mundo ordeiro e
impedi-los de toda comunicação com os do lado de dentro. Afirma que nesse
processo ao lado do colapso da oposição entre a realidade e sua simulação, entre a
verdade e suas representações, vem o anuviamento e a discussão da diferença
entre o normal e o anormal, o esperável e o inesperado.
Esse autor pontua que o que faz certas pessoas estranhas e por isso
irritantes, enervantes e desconcertantes, sob outros aspectos “um problema”, é sua
tendência a obscurecer e eclipsar as linhas de fronteiras que devem ser claramente
vistas. Em diferentes épocas e em diferentes situações sociais são diferentes as
fronteiras que devem ser vistas mais do que outras (BAUMAN, 1998).
Os tempos contemporâneos remetem-nos à sociedade da normalização, da
higienização e da pulverização das diferenças, instituídas em várias formas de
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controle, visando à homogeneização da sociedade.
Nessa perspectiva, podemos nos reportar ao outro-estranho na sala de aula,
que desestabiliza o professor no seu saber fazer docente junto a esse aluno, que
deixa turvo o que deveria estar transparente, e que nos leva a investigar sobre as
representações sociais de professor sobre esse encontro com esse outro-diferente.
Pontua Skliar (2014) que existe a crença em que o educar advém da adoção
de um conhecimento acerca do outro, da infância, ou da juventude.
4.5 Dialogicidade: o eu e o outro “estranho”

Em consonância com o pensamento de Bakhtin, Marková (2006) refere-se à
dialogicidade afirmando que os humanos baseiam a sua existência no mundo de
acordo com os outros, pautados na linguagem do outro e com o mundo do outro.
Afirma que estamos e começamos nossa vida aprendendo as palavras dos outros,
os outros no mundo multifacetado fazem parte de nossa própria consciência, e a
cultura, em todos os seus aspectos, dá sentido a nossa vida e orienta a nossa
existência em relação aos outros.
Ainda baseada em Bakhtin, nos diz que o autor insiste que “uma pessoa não
tem soberania territorial interna e que ela está sempre e completamente na fronteira
com os outros” (MARKOVÁ, 2006, p. 126). Nessa perspectiva, coloca que todas as
atividades simbólicas dos humanos são encontradas no “diálogo” entre as diferentes
mentes, expressando diversos significados multivocais.
A respeito da relação Eu/Outro sob o olhar da alteridade, nos dizem Comin e
Santos (2010):
Sob a ótica da antropologia, o pensamento bakhtiniano permite uma
compreensão radical da alteridade, pois apresenta uma visão
multirreferenciada, na qual tempo e espaço estão em constante interação no
processo de construção eu/outro. Assim, é possível entender o outro de
uma maneira original, pois ele é referido não como alguém que está fora
de mim, que é estranho a mim, mas como alguém que me constitui, que
contribui para o processo de construção de um eu que não me pertence
integralmente e que somente existe a partir do olhar do outro.
Assim, eu e outro se constroem mutuamente a partir de referenciais
temporais e espaciais que os antecedem, são seus contemporâneos e, ao
mesmo tempo, são seus herdeiros, no bojo de um processo no qual há
múltiplas possibilidades de vir a ser.

Esses autores nos trazem, sob o olhar da Antropologia, a visão radical da
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alteridade, onde não há exterritorialidade no processo de construção Eu/Outro. O
Outro não é algúem fora de mim, ele me constitui.
Na perspectiva da relação Eu/Outro, a teorização de Marková (2006) vai ao
encontro do pensamento heideggeriano, que nos traz a análise do “caráter do
sujeito” do ponto de vista ontológico, em que a presença dos outros se determina
existencialmente, ou seja, a partir de determinados modos de ser.
Pontua Heidgger (2002) que, nas ocupações com o mundo cotidiano, os
outros vêm ao encontro daquilo que são. “Eles são o que empreendem”
(HEIDEGGER, 2002, p. 178). As ocupações no mundo circundante tratam do outro,
e mesmo sendo contra ou a favor, sempre se cuida de uma diferença com os outros,
seja apenas para nivelar as diferenças, seja para a presença, estando aquém dos
outros esforçar-se para chegar até eles, seja ainda para a presença, na precedência
sobre os outros quererem subjugá-los (HEIDGGER, 2002).
Com essas concepções acerca da relação eu/outro, o papel da linguagem na
existência humana, o ser-estar no mundo, Marková (2006) traz a noção de
dialogicidade, mostrando que a dialogicidade é a capacidade fundamental da mente
humana em conceber, criar e comunicar sobre realidades sociais em termos de Alter
Ego.
No entanto, sinaliza que, muitas vezes, as teorias têm negligenciado o fato de
que a comunicação tem dois aspectos antinômicos: orientação de acordo com os
outros e orientação de acordo com o Eu. Marková (2006) afirma que Bakhtin
enfatizou, acima de tudo, a auto-orientação. E que para Bakhtin era crucial que o Eu
não se misturasse com o Outro no processo do diálogo.
Nessa perspectiva, Bakhtin fez uma distinção entre a empatia pura e a
empatia ativa com o Outro. A empatia pura leva a uma fusão do Eu no Outro e a
uma visão do mundo pela perspectiva do Outro. Para esse mesmo autor, a empatia
pura extingue o Outro, levando-o à aniquilação. De forma contrária, a empatia ativa
envolve a luta com o Alter, com o estranho. Bakthin afirma que não existe
comunicação, a menos que o Eu viva através do entendimento ativo do estranho, do
Alter (MARKOVÁ, 2006).
Nos diz Marková (2006, p. 151, grifo nosso) que “o discurso e os
pensamentos dos outros contêm estranheza, que o Eu tenta superar, impondo seu
próprio significado no Outro, ou se apropriar fazendo com que seja parte de seus
próprios pensamentos e de seu próprio discurso”. No dizer Moscoviciano, trazer para
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a familiaridade o que nos é “estranho”.
No pensamento dessa autora, a comunicação é significativa à condição
humana, desde quando exista um estado de tensão e luta constante entre a
estranheza do pensamento dos outros e o próprio pensamento.
Marková (2006) afirma a impossibilidade do diálogo se os participantes não
forem opostos através da estranheza experimentada por ambos.
Ainda acerca da comunicação como condição inerente à natureza humana,
essa mesma autora refere-se aos estudos da “comunicação difícil”, ou seja, estudos
de diálogos entre pessoas tentando falar uma língua estrangeira ou de pessoas com
dificuldades na fala, conversando com os seus terapeutas, onde apresentam muitas
vezes características dialógicas, que não seriam observadas em comunicação livre
de problemas.
Marková (2006) afirma que tal comunicação envolve pessoas com recursos
de comunicação altamente desiguais e que, para transmitirem as suas mensagens,
os interlocutores devem impor de forma estratégica e consistente seus próprios
significados na outra pessoa ou, de acordo com as palavras de Bakhtin, no estranho.
Considerando a linguagem como ponto crucial para o estabelecimento da
relação Eu/Outro e como condição significativa para a existência humana,
retomamos o nosso objeto de pesquisa, representações sociais de professor sobre
“aluno-estranho” na sala de aula e perguntamos: de que forma ficaria estabelecido a
comunicação, entre os interlocutores (professor x “aluno-estranho”)? Que estratégias
estariam sendo utilizadas por ambos para que os significados sejam impressos na
outra pessoa, ou seja, no estranho?
Marková (2006), em seus estudos que têm envolvido diálogos entre as
pessoas com paralisia cerebral, que tiveram problemas com a fala e a comunicação,
e os seus terapeutas, aponta que, em tais situações, ser consistente e inovador
quando impor os próprios significados no interlocutor é essencial para que as
pessoas com problemas na fala consigam transmitir a mensagem.
Essa autora afirma que, na ‘comunicação difícil’, assim como nos grupos
minoritários estudados por Moscovici (1976), o impacto interativo de qualquer
recurso de comunicação empregado em ação depende não somente do interlocutor
com dificuldades de transmiti-lo como sendo importante para a interação, mas
também para vê-lo como tal. E complementa dizendo que, na ‘comunicação difícil’,
nenhum tipo de recurso de comunicação empregado pelo interlocutor com
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dificuldade pode ser considerado como unidade discreta e isolada. Pelo contrário,
cada um deles existe num relacionamento complementar com outros recursos,
assim como parte de um ambiente total dialógico. Através dos seus estudos com
pessoas com paralisia cerebral, Marková afirma que quando os participantes
dialógicos usam recursos comunicativos que são publicamente disponíveis e
compartilhados, eles têm que ter a capacidade de sincronizar seus significados, no
tempo e no espaço, para que possam transmiti-los e torná-los parte do conteúdo da
mensagem.
Trata-se de dois caminhos dialógicos interdependentes, primeiro através da
perspectiva do Outro e, segundo, através da imposição do próprio significado no
Outro.
Essa

proposição

ressaltada

por

Marková

nos

faz

pensar

que

o

estabelecimento de uma relação dialógica depende de recursos próprios do
interlocutor, assim como a utilização de recursos complementares e ter à sua
disposição um ambiente contextualmente dialógico.
Recairíamos na questão: seria o cotidiano da sala de aula um ambiente
totalmente dialógico para o estabelecimento de interlocução entre o professor e o
“aluno-estranho”?
4.6 “Aluno-estranho” na sala de aula: a estranheza e a condição de saber

As perspectivas acerca do estranhamento acima delineadas apresentam
como ponto de convergência o movimento de tornar familiar o que nos é estranho, e
que vem imbuído de um sentimento de ambivalência: o fascínio e a recusa por
aquele que nos surpreende, que nos toca.
Nosso objeto de pesquisa interroga sobre o “aluno-estranho” na sala de aula,
e de que forma os professores constituem as suas representações sociais acerca
desse aluno no seu cotidiano da sala de aula, cuja relação vem carregada de
emoções e incertezas acerca desse saber-fazer junto a esse aluno.
Segundo as teorizações aqui apresentadas, no seu encontro com o “alunoestranho” na sala de aula, os professores são convocados a uma viagem para
alcançar o outro, mas para tanto têm que fazer uma viagem para alcançar a si
próprios num processo denominado Epifania (JAFFE, 2016). E, segundo Jaffe
(2016), a Epifania é individual.
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O encontro com a diferença não é da nossa exterioridade, como pontua
Cardoso (1988), haja vista que o sujeito remete ao “outro semelhante, que lhe é
exterior, algo que lhe é próprio”. Afirma Jodelet (2017a) que o sujeito utiliza-se de
uma “operação metafórica” de “transferência” que consiste em atribuir a outro algo
que dá sentido ao que é ressentido sem ser percebido.
Observa ainda essa mesma autora que o psiquismo aparece quando essa
ação reflexiva é exteriorizada e permite a representação.
As maneiras de um saber de e sobre o outro13 nos remete à questão da
alteridade. Trabalhando sobre esse tema, Jodelet (2017a) considerou de suma
importância destacar as formas e figuras tendo como pano de fundo a questão sobre
as maneiras pelas quais o outro pode ser tratado como produto de um processo
psicossocial de produção de alteridade, que remete a gradações que vão do
reconhecimento de uma proximidade e similitude ao posicionamento em uma
exterioridade radical, da interdependência ou da intersubjetividade ao estranhamento
absoluto.
O professor, no seu encontro com a diferença, busca pelo saber sobre esse
“aluno-estranho”. Esse mecanismo vai ao encontro do que nos diz Jodelet (2017a, p.
387), que pretender a “obtenção de um saber de e sobre o outro que integre, de
maneira coerente e sintética, as observações empíricas sobre a pluralidade dos
outros é um desafio”.
Nos diz essa autora que para falarmos do outro em geral temos que nos
referir à alteridade, que diz respeito a uma característica atribuída a um personagem
social que pode ser um indivíduo ou grupo. E complementa, que é possível centrar
atenção nos estudos dos processos dessa atribuição e do produto resultante,
levando-se em consideração os contextos, os atores e os tipos de interação ou de
interdependência envolvidos nessa trama. E para isso pode-se encontrar através da
abordagem das Representações Sociais uma perspectiva aberta para o estudo das
dimensões simbólicas subjacentes a toda a relação com a alteridade (JODELET,
2017a).
Ainda a respeito do Outro e a alteridade, Jodelet (2017) retoma o seu estudo
sobre a loucura (JODELET, 2015), no qual se impõe uma primeira distinção entre
13

“O outro é a voz que exige abertura e escuta. Ele é o Outro que ensina, como o mestre de justiça,
que convoca o eu à responsabilidade, a partir da exterioridade absoluta.” (DUPONT, 2011, p. 125).

121

“alteridade de fora”, referente ao “longínquo” e ao “exótico”, definidos com relação a
uma cultura, seja ela nacional, cientifica, ou grupal, e a “alteridade” de dentro,
referindo-se àqueles que, marcados pela diferença, que pode ser de ordem física ou
corporal (cor, raça, deficiência, gênero etc.), ou relacionados aos costumes (modo
de vida, forma de sexualidade) ou ligada a uma pertença de grupo (nacional, étnico,
comunitário, religioso etc.), se distinguem no interior de um conjunto social ou
cultural e podem aí ser considerados como fonte de mal-estar ou de ameaça.
Ainda em relação a alteridade Hanna Arendt (2018), nos traz a concepção da
alteridade correlacionada com a pluralidade, o que justifica que não podemos dizer o
que uma coisa é sem distingui-la de outra. Dessa forma, argumenta Arendt (2018),
que no homem, a alteridade, que é partilhada como tudo o que vive, tornam- se
unicidade, “e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres únicos”.
(ARENDT, 2018, p. 218). Acrescenta a autora que cada homem é único, de forma
que, a cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo. E ainda em
relação a singularidade do ser, a autora afirma que: “desse alguém que é único
pode-se dizer verdadeiramente que antes dele não havia ninguém”. (ARENDT, 2018,
p. 220).
Partindo desses pressupostos, pretendemos apreender as representações
sociais de professor acerca desse “aluno-estranho” tendo como eixo estruturante a
escuta ao professor. Tornar o não familiar familiar tornou-se o problema central da
representação, que em 1976 Moscovici (1976) coloca em primeiro plano essa
observação que irá servir de imagem de marca da Teoria. Jesuíno (2011, p. 40)
afirma que “tornar familiar não é mais do que atribuir sentido, uma significação,
quando justamente tal significação não é óbvia, e sobretudo quando dificilmente se
encaixa no conhecimento corrente”.
O “aluno-estranho” na sala de aula foge ao conhecimento corrente do
professor, que busca esse saber sobre esse outro-estranho. Um outro, como nos diz
Skliar (2003), cujo corpo, mente, comportamento, aprendizagem, atenção, memória,
mobilidade, dentre outros atributos, parecem absorver, sobretudo e diante de tudo,
nosso maior temor à incompletude, à falta.
Ainda conforme Skliar (2003, p. 152), “um outro cujo todo e cada um de suas
partes” se tornaram objeto de curiosidade, de um ideal de completamento do outro,
de ideal de perfeição do outro, de normalização do outro.
Skliar (2003) refere-se à alteridade deficiente, anormal, como uma invenção

122

que parece direcionar-se a um outro concreto com uma volta exacerbada para a
mesmidade. Daí os catálogos, as prescrições, os médicos, as anamneses e os
excessos de manuais, as classificações, as avaliações. Porque já existem
demasiadas hiperatividades, dislexias, loucura, problemas de aprendizagem,
gagueiras, autismos, superdotados, paralisias, hemiplegias, retardos, esquizofrenias,
surdezes e cegueiras, síndromes, sintomas, quadro clínicos etc. (SKLIAR, 2003).
Essa mesmidade14 evoca o estranhamento do professor e o paralisa frente a
esse aluno no seu cotidiano na sala de aula.
Nos aponta Skliar (2003) que o estrangeiro é a imagem daquilo que irrompe
para estabelecer uma desordem em razão de seu caráter emblemático do
desconhecido, daquilo que não pode ser agregado ao que já é conhecido. Esse
autor propõe discutir a questão do outro sob o ponto de vista da política, da poética e
da filosofia da diferença, no qual essa política da diferença não se limita apenas a
uma atenção à diversidade. Skliar (2003) nos diz que diversidade e diferença
parecem termos similares, seus usos parecem ser os mesmos, seu caráter de
representação de alteridade parece idêntico, porém não o são. Para Skliar (2002),
entre a diversidade e a diferença sobrevém um abismo insondável, uma distância
política, poética e filosoficamente abrumadora. Percebe que o outro da diversidade e
o outro da diferença constituem outros dissímiles. Há uma tendência de fazer dos
outros os mesmos, apesar do discurso diferencialista e igualitarista.
Questiona Skliar (2002) de que forma poderemos tratar do outro sem
massacrá-lo, emudece-lo, sem deixá-lo tenso na fixação no diferente, sem constituílo em um simples ventríloquo de nossa mesmidade, sem transformá-lo em uma
espacialidade exterior de nossa (in)diferença?
Esse mesmo autor aponta, do ponto de vista da mesmidade, uma relação
entre modernidade e escola, como uma temporalidade simétrica onde cada coisa
deveria ter seu espaço e cada espaço seguir o ritmo de um tempo monocórdio,
insensível, inevitável. Modernidade e escola, onde duas coisas distintas não podem
estar ao mesmo tempo e onde uma mesma coisa não pode estar em dois lugares ao
mesmo tempo. O mesmo e o outro não podem, nessa temporalidade, nessa escola,
estar ao mesmo tempo. A mesmidade da escola proíbe a diferença do outro

14

“Mesmidade: trata-se de um outro que exacerba a secular imaginação da mesmidade – tão
improvável quanto impossível – em relação a um corpo perfeito, a uma inteligência compacta,
rítimica e erudita.” (SKLIAR, 2003, p. 152-153).
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(SKLIAR, 2002).
O professor é interpelado pela diferença e convocado a lidar com as
consequências psíquicas que a convivência com o “aluno-estranho” pode trazer, o
que certamente poderá afetar a sua prática junto a esse aluno.
Afirma Skliar (2012) que desde o momento em que alguns sujeitos, e não
outros, são tomados como “os diferentes”, que aqui também são considerados “os
estranhos”, já estamos envolvidos num processo de separação, de discriminação, e
é um reflexo de uma valorização que é impossível de se fazer entre as diferenças.
Esse mesmo autor questiona de quem é o problema pedagógico em relação
às diferenças na escola. E adota uma resposta simples, qual seja: o problema é de
todos; não é nem dos professores, nem das famílias, nem dos outros alunos
(SKLIAR, 2012).
A nossa pesquisa sinaliza que embora a responsabilidade seja de todos, o
professor é quem recebe o “aluno-estranho” na sala de aula, e conclama por um
saber sobre esse outro. Partimos do princípio da importância da escuta ao professor
de forma que venha desvelar caminhos de trazer para a familiaridade o que lhe é
estranho. Skliar (2012) diz não concordar que os professores não estejam
preparados para receber o outro-diferente, mas acredita num processo formativo em
que deveria se orientar muito mais no sentido de fazer com que os professores
possam conversar com esses outros, e que possam oferecer, dar a eles a
possibilidade de conversarem entre si.
Skliar (2012, p. 3) afirma que
[...] se continuarmos a formar professores que tenham somente um discurso
racional e técnico em relação aos alunos, mas não no sentido de que ele
possa pensar e viver a experiência deles, o panorama continuará sendo
obscuro e esses sujeitos continuarão a ser pensados e tratados como
anormais, que devem ser punidos.

Para viver a experiência da diferença na sala de aula, somos chamados a nos
atentarmos para a presença real do outro, que se faz nula na formação do professor.
Não está sendo levado em conta o rosto, a voz e o olhar do outro, na sua
singularidade, a aproximação que permite abrir os nossos sentidos e perceber a
perturbação que em nós produz sua possível presença. Refletir sobre a ilusão de
normalidade que nos impede de conhecer a nós próprios, refletir sobre o fato de que
se olharmos para fora, onde o outro não está porque está em mim, nunca o
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conheceremos. Tais assertivas nos faz retomar a concepção de alteridade , que no
dizer de Skliar (1999) : “alteridade resulta de uma produção histórica e lingüística, da
invenção desses Outros que não somos, em aparência, nós mesmos. Porém, que
utilizamos para poder ser nós mesmos”. (SLIAR,1999, p.18). Nesse veio, a fim de
sintetizarmos a articulação da alteridade com o conceito de “estranho”, que vimos
discorrendo, podemos afirmar pautados em Skliar (1999),que a deficiência é tida
como um fato biológico e com características universais. O autor propõe uma olhar
epistemológico, acerca da alteridade deficiente que questiona os moldes oficiais
normativos,onde o objeto do discurso não é a pessoa, senão os processos sociais,
históricos, econômicos e culturais que regulam e controlam a forma acerca de como
são pensados e inventados os corpos e as mentes dos outros.
Nesse veio, afirma Skliar (2014, p. 125) “que um estranho traz uma nova voz,
uma irrupção que pode modificar o pulsar da terra, um gesto que nos faz rever nosso
já conhecido mundo, uma palavra antes ignorada”.
Como nos diz Lellis (2008), podemos ver no outro especular o que tememos
encontrar em nós mesmos. A afirmativa acima de Skliar (2014) complementa essa
ideia quando diz que o medo de encontro com o estranho nos remete à
impossibilidade de encontro com o novo, com novas ideias e novas representações
de si, do outro e do mundo.

4.7 Constituição do sujeito: via de alteridade e diferença no espaço escolar
Parece claro haver, para nós, alguma coisa um tanto
perturbadora no princípio do cuidado de si.
(FOUCAULT, 2006, p. 16).

4.7.1 Caminhos e trajetórias do retorno ao sujeito e a abordagem das
representações sociais: uma construção histórica

Do ponto de vista histórico, o lugar reservado ao sujeito, após a Segunda
Guerra Mundial, através de diversas correntes de pensamento, foi o de descrédito
da noção de sujeito.
“A noção de sujeito associada às ideias de individualismo, de humanismo e de
consciência foi rejeitada por anátemas advindos do positivismo, do marxismo, do
estruturalismo e do pós-modernismo, ou a combinação dessas perspectivas.”
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(JODELET, 2017a, p. 107).
Com a afirmativa acima, Jodelet (2017a) refere-se à noção de “sujeito” nas
ciências e na filosofias sociais, particularmente ao longo da Segunda Guerra Mundial
do século XX, onde várias correntes de pensamento convergiram para desacreditar
a noção de sujeito, com o apagamento do sujeito do inconsciente
Nesse veio, Touraine (2009, p. 57) refere-se ao “assassinato do sujeito”:
[...] a imagem da sociedade vazia, sem atores e incapaz de agir, e aquela
do Estado todo-poderoso e da revolução, única suscetível de transformá-lo,
está associada aos discursos interpretativos dominantes que pretendem
impulsionar até o fim a já longa guerra contra o sujeito.

Nesse sentido, Touraine (2009) nos chama atenção para o fato de que este
meio século foi dominado pela criação de Estados absolutos, onde se enfatiza a
reconstrução de uma ordem social não mais a partir de um direito do indíviduo, mas
a partir do direito das comunidades
Argumenta Jodelet (2017a), pautada em Touraine, que essas condenações
amalgamaram o “discurso interpretativo dominante”, direcionando a pesquisa para
lugares exteriores ao sujeito na análise e interpretação dos fatos sociais e dos
comportamentos humanos e sociais, com um efeito sobre os paradigmas de
investigação psicológica e social.
Essa autora afirma que, no campo da psicologia social, esse movimento teve
consequências positivas, reintroduzindo a dimensão social dos fenômenos
estudados, mas, por outro lado, levou à eliminação da ideia de sujeito como entidade
psicológica e mental. Essa orientação afastou a abertura do campo de estudos das
representações sociais para se aproximar de sua dimensão subjetiva. Nessa
vertente, Jodelet (2017a) destaca as contribuições de Kaës relativas ao aparelho
psíquico dos grupos, ou na ego-ecologia de Zavalloni, que se dedica a propósitos
identitários, às relações entre representações sociais e subjetividade.
Assegura Jodelet (2017a, p. 108): “esses pontos de vista remetem a um
sujeito que não seria um sujeito isolado em seu mundo de vida, mas sim
autenticamente social; um sujeito que interioriza, se apropria das representações, ao
mesmo tempo que intervém na sua contribuição.”
Ainda sob a concepção de Jodelet (2017a), muitos discursos de recusa ao
sujeito têm como foco um pretenso “sujeito cartesiano”, associado à representação.
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Essa autora toma tais críticas como positivas para concepção da
representação social como modo de conhecimento que liga um sujeito e um objeto,
que tem a discursividade única em detrimento de uma exploração das forças
mentais, e levantando a questão das relações com as ciências cognitivas
(JODELET, 2017a).
Assinala Jodelet (2017a), que com o fim do século XX, algumas vozes se
levantaram para esclarecer algumas interpretações equivocadas do dualismo de
Descartes, e que, segundo Chomsky, constituiu a primeira revolução cognitiva, que
incentivou a segunda revolução contemporânea sob três aspectos, quais sejam: o
interesse pela natureza da consciência e pela lógica que preside a coerência das
ações humanas; as teorias do espírito e suas relações com os funcionamentos
corporais; o estudo da linguagem marcado pela “confluência de ideias de cunho
tradicional e esquecidas há muito tempo”.
Nos diz Jodelet (2017a) que essa atuação ativa no mundo se reflete em toda
a reflexão contemporânea que situa a questão do sujeito em uma posição política e
histórica, e que influenciou o pensamento de correntes contestatórias.
Nesse veio, Jodelet (2017a) coloca que para Deleuze e Guattari, o sujeito
moderno do sistema capitalista é descrito por dois paradigmas: o da servidão, que
vem do latim servus, a escravidão, e o da sujeição, submissão do indivíduo a regras
e a objetivações.
Ainda segundo Jodelet (2017a), as formas e as figuras da subjetividade são
criadas e moldadas, na história, pelas condições sociais e instituições, que Guattari
chama de “equipamentos coletivos de subjetivação”, que são de ordem religiosa,
política, técnica, artística etc.
Assinala Jodelet (2017a, p. 590) que o movimento da emergência da
subjetividade é encontrado em Foucault quando apresenta novas formas de
subjetividade: “o sujeito tem uma gênese, o sujeito tem uma formação, o sujeito tem
uma história; o sujeito não é originário.”
O retorno do sujeito nas ciências sociais nos traz a ligação entre o sujeito
historicizado e representações que vão ao encontro de novos paradigmas. Pautada
em Rioux e Sirinelli, nos diz Jodelet (2017a) que, com o fim das “grandes narrativas”,
o abandono daquilo que chamamos de “pensamento russo” ou “pensamento chinês”,
evoca-se a reabilitação do conceito de representação e a afirmação da necessidade
de um retorno à ideia de “sujeito ativo e pensante”, bem como uma nova
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interrogação sobre o vínculo social.
Nesse sentido, afastando-se de uma concepção do indivíduo orientado por
seus interesses e suas intenções particulares, o termo ator é de uso generalizado
nas ciências sociais, desde Parsons. Com Giddens surge a noção de agente,
colocando o indivíduo capaz de intervir de maneira autônoma no sistema de
relações sociais como detentor de suas decisões (JODELET, 2017a). Afirma ainda
Jodelet (2017a), pautada em Touraine, que a nova demanda social é “do direito de
ter direitos”; a ideia de sujeito é evocada pela mudança da consciência de si que se
torna mais forte do que a consciência de regras.
Nos diz Jodelet (2017a), pautada em Godelier, que a virada subjetivista é
encontrada também na história e na antropologia, reconstruindo “o nascimento para
si do sujeito social”. Insiste no fato de que por intermédio da linguagem “os outros
estão nele e com ele”, e que pelas interações ele interioriza a visão cultural de seu
ego. E, dessa forma, as relações sociais não existem apenas entre os indivíduos,
elas estão igualmente neles – sob diversas formas.
Jodelet (2017) aponta Descola, que procede segundo duas modalidades,
assumidas pelo sujeito no grupo social: a identificação pelas quais são colocadas as
diferenças e semelhanças entre si e os outros; e a relação definidora dos laços
estabelecidos entre os existentes, caracterização a partir de um funcionamento
cognitivo que remete a uma inferioridade, senão a uma subjetividade.
No âmbito das representações sociais e o sujeito, Jodelet (2017a) sugere se
desenvolver no futuro um trabalho sobre a subjetivação de um ponto de vista teórico
e prático, tendo o sujeito como outro – inseparavelmente instituído e instituidor.
Pontua Jodelet (2017) que, mais recentemente, Marková (2007) relaciona à
dialogicidade tanto a formação das categorias de pensamento, quanto a das
representações. Refere-se ainda à intervenção do social na sociologia e na
psicossociologia. Tal trabalho supõe: correção de crenças consideradas como
inadequadas ou falsas; a valorização de saberes do senso comum; a
conscientização crítica das posturas ideológicas; a reinterpretação das situações de
vida; a colocação em perspectiva das posições em função de uma análise dos
contextos de ação e do ponto de vista dos atores.
Para analisar representações sociais de sujeitos e grupos localizados em
espaços concretos de vida, Jodelet (2017a) propõe um esquema que delimita as
esferas ou universos de pertença das representações: a da subjetividade, a da
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intersubjetividade e a da transubjetividade.
Ao final do percurso histórico, o sujeito aparece sob diferentes figuras: a de
uma ilusão ou de uma enganadora transparência; a de uma objetivação em
subjetividades historicamente constituídas; a de uma liberdade que reivindica seus
direitos, suas referências identitárias sua responsabilidade; a de um desafio nos
combates simbólicos e políticos (JODELET, 2017a).
E conclui Jodelet (2017a, p. 125):
Falar de sujeito, no campo de estudo das representações sociais, é falar de
pensamento, ou seja, referir-se a processos que implicam dimensões físicas
e cognitivas, a reflexividade por questionamento e posicionamento diante da
experiência, dos conhecimentos e do saber, a abertura para o mundo e para
os outros.

Jodelet (2017a) preconiza para as representações sociais o sujeito nas suas
dimensões físicas, psíquicas e cognitivas, na sua subjetividade, intersubjetividade e
transubjetividade, como aqui já foi visto, desfazendo a ideia de sujeito solipisista da
psicologia social. Todavia, fica a questão: como é concebida a noção de sujeito para
a Educação? Dessa forma, pretende-se discorrer sobre o sujeito que vem sendo
concebido no espaço escolar e, nesse entendimento, investigar na pesquisa a
posição que vem sendo ocupada pelo professor no seu encontro com o “alunoestranho” na sala de aula: estaria o professor ocupando o lugar de professor-sujeito?

4.7.2 Sujeito cartesiano e subversão do cogito na educação e na constituição
do professor-sujeito

O sujeito cartesiano é, para a filosofia moderna, fundamento do conhecimento
e fonte universal de verdade. Estudada e comentada por muitos estudiosos, a obra
de Descartes sofreu muitas contestações. Com Descartes e os movimentos do
século XVI, o sujeito moderno ganha força, rompendo com a teoria aristotélica e o
pensamento escolástico.
Assinala Bitencourt (2017) que é na sua obra Meditações que Descartes
fundamenta de forma definitiva a metafísica do sujeito.
Bitencourt (2017) sinaliza que Descartes constrói uma nova metafísica, cujo
projeto concebe um conhecimento que abarque todos os saberes, mas tendo o
sujeito como originário da sua verdade. Trata-se da autodeterminação do sujeito
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pensante.
Dessa forma, o sujeito, enquanto sujeito que fundamenta, a partir de si, o
conhecimento verdadeiro e certo sobre todas as coisas, demarca a filosofia
cartesiana.
A expressão cartesiana “'penso, logo existo” representa a conclusão do
argumento do cogito; pretende fornecer os fundamentos do conhecimento e da nova
ciência e, ao mesmo tempo, refutar o ceticismo.
Argumenta Tedeschi (2016) que Descartes propõe a crença num “eu
substancial”, num “ego transcendental”, colocando o sujeito no centro da ação. E
afirma que, desde então, “essa concepção de sujeito – racional, pensante,
consciente, centrado – tem sido conhecida como a do sujeito cartesiano. Essa ideia
de sujeito ainda produz efeitos nos processos educacionais” (TEDESCHI, 2016, p.
81).
Fernando Oliveira (2006) pontua que a educação nunca foi um objeto central
para Descartes, porém, conta-se em sua obra, indubitavelmente, com inúmeras
referências aos processos educacionais.
Esse mesmo autor, em sua análise à A crítica pontual à educação das
Escolas na “Parte I” do Discurso do Método, assinala que
[...] é possível dividir o texto da primeira parte do Discurso em três
momentos: O primeiro, em que se acha uma introdução à temática da obra
e são apresentados os seus objetivos; o segundo em que Descartes
apresenta o seu percurso escolar e a crítica a este percurso; e o terceiro,
em que Descartes afirma o rompimento com seus mestres e a sua
resolução em estudar a partir de si mesmo. (OLIVEIRA, F., 2006, p. 62).

Essa ruptura com os mestres contém as conclusões de Descartes a partir da
análise do seu percurso intelectual. Nos diz Fernando Oliveira (2006, p. 67):
Para o filósofo, tudo o que ele acabou de considerar o obrigou a deixar o
estudo das letras, tão logo a idade lhe permitiu escapar da sujeição de seus
preceptores (de la sujétion de mês précepteurs). Desta forma, Descartes
empregou o resto de sua vida em viajar e decidiu não procurar nenhuma
outra ciência, além daquela que se poderia encontrar nele mesmo ou no
‘grande livro do mundo’.

Fernando Oliveira (2006) assinala ainda que, em seu conjunto, as obras de
Descartes vão definindo uma educação que progressivamente se afasta do
pensamento pedagógico escolástico. E conclui que
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Descartes propõe, em caráter definitivo não só uma nova filosofia, mas
também um novo pensamento sobre o fenômeno educativo: aquela forma
de conceber a educação que atualmente vem sendo classificada, de
maneira muito genérica, como educação racionalista. (OLIVEIRA, 2006, p.
76, grifo nosso).

Por outro lado, Tedeschi (2016) argumenta que o sujeito cartesiano é, para a
filosofia moderna, fundamento do conhecimento e fonte universal de verdade.
Pautada em Rose (2001), essa autora diz que a crença nessa ideia de sujeito esteve
na base de nossas filosofias e nossas éticas durante tanto tempo que acabamos por
incorporar a sua veracidade. E como consequência “o campo educacional tem se
nutrido da ideia cartesiana de sujeito e ao mesmo tempo a tem produzido”
(TEDESCHI, 2016, p. 81).
Essa mesma autora afirma que, ao preconizar um sujeito abstrato e universal
passível de generalização, a educação opera com uma forma de pensamento que
essencializa a identidade e a diferença.
Os efeitos da filosofia de Descartes mostram-se ainda hoje na educação
escolar.
Se o sujeito cartesiano estaria subalternizando o sujeito como afirma Tedeschi
(2016), com um reflexo na educação escolar, pergunta-se como se concebe a
diferença na sala de aula? Como estaria o professor se desvelando no espaço
escolar enquanto professor-sujeito no seu encontro com o “aluno-estranho” na sala
de aula? Questões essas que suscitam a nossa investigação e que abordaremos a
seguir.
Com o construto “penso, logo existo”, Descartes demarca uma inscrição no
pensamento e na filosofia. Pontua Ornellas (2019, p. 45), “que Lacan, quando diz:
‘eu sou onde não penso’, quer dizer ‘eu sou onde eu não articulo, onde eu não
produzo sentido’”.
Pontua Ornellas (2019) que quando Descartes cunhou o cogito, deixou
também marcas na constituição do sujeito, embora naquele momento o sentir não
fosse objeto do pensamento na época. Afirma que o afeto não teria a consistência
do pensamento.
Ao desconstruir o cogito cartesiano, Lacan produz uma nova construção de
sujeito e esse novo sujeito torna-se propenso ao enlaçamento com o seu próprio
desejo (ORNELLAS, 2019).
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Assinala Ornellas (2019) que a subjetividade nos ajuda a pensar o sujeito que
se afasta do sujeito cartesiano, prometido pelo Iluminismo, que pudesse ter o
domínio da razão modelada na ciência e que obscureceu, expressando para o
desamparo em que o sujeito se vê enredado.
Dessa forma, pensar o sujeito sob a ótica da subjetividade é pensar o sujeito,
marcado pelo medo e a incerteza, apontando para novas possibilidades de
relacionamento com a realidade em transição.
Ornellas (2019) afirma que a subjetividade é constituída por fatores internos e
externos, e o sujeito se percebe de acordo com a teia das relações sociais que se
estabelecem em um contexto no qual está inserido decorrente de condições sóciohistóricas.
Nessa perspectiva, a Psicanálise subverte as leis filosóficas e constrói o
conceito de sujeito fundado na sua subjetivação. Afirma Ornellas (2019) que, para a
Psicanálise, o sujeito é o sujeito do desejo, no inconsciente é que se manifesta nas
suas formações, ou seja, através dos sonhos, sintomas, enganos, esquecimentos,
lapsos, atos falhos etc.
O conceito de sujeito em Psicanálise implica “o próprio desconhecimento dele
em relação aquilo que o determina, ou seja o inconsciente” (ORNELLAS, 2019, p.
48). Essa autora afirma ainda que esse desconhecimento é constituinte do sujeito e
permite articular várias polissemias de se pensar a cultura, a civilização, seja na arte,
na ciência, na educação, na política ou nas relações professor-aluno.
Argumenta Ornellas (2019, p. 48) que há um estranhamento à Educação
acerca do inconsciente, haja vista ser difícil conviver com a ideia “de que possa
existir um saber do qual nada se sabe, mas sustenta a verdade do desejo tanto de
aprender, quanto de ensinar”. Nessa vertente, Kupfer (2007, p. 124) complementa:
“o sujeito inaugurado por Freud e conceitualizado por Lacan é vazio, é efeito de seu
discurso, descentrado e tem como marca de origem a negatividade. Como é
possível dizer, então que um educador visaria a ele?”
Pontua Ornellas (2019, p. 48) “que entre o sujeito que ensina e o sujeito que
aprende há um movimento mediado pelos fios reais, simbólicos e imaginários,
constitutivos do sujeito, causa de desejo na sua formação borromeana”.
No seu estudo, Ornellas (2016, p. 21) refere-se aos construtos real, simbólico
e imaginário, três elos enodados, onde o Real topologicamente “é o elo que não se
pode simbolizar, escapa, ex-existe e faz furo no sentido. O Simbólico é o registro da
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fala, pode ser nomeado, e sua singularidade é que não pode dizer tudo, o Imaginário
é especular, é fantasia, tem a ver com a imagem”.
Essa autora, baseada nessa perspectiva, concebe que, em certa medida,
alguns professores se apropriam do conhecimento. O real, o simbólico e o
imaginário docente expressam o discurso e a estrutura do sujeito no processo de
ensinar e aprender.
A concepção de sujeito para a psicanálise não corresponde ao sujeito
estabelecido pelo cogito cartesiano. Sabe-se que o sujeito para a psicanálise é o
sujeito do desejo, e como aqui já foi assinalado se manifesta nas formações do
inconsciente, através dos sonhos, sintomas, enganos, esquecimentos, lapsos, atos
falhos etc. A perspectiva de sujeito psicanaliticamente orientado ressignifica o ato
educativo, conduzindo a praticas educativas mais criativas, haja vista que o
reconhecimento de que, no domínio do saber, tal como no domínio do desejo, algo
escapa ao sujeito. Nos diz Ornellas (2016, p. 23):
Saber que o ato educativo se instaura no vazio que o professor deixa nas
brechas de seu ensino, ao que lhe escapa, pode apontar para articulações
importantes do enlace entre a psicanálise e a educação e provocar
questões de aprofundamento a respeito do próprio processo educativo na
educação contemporânea, reveladoras de complexos laços sociais
estabelecidos entre os sujeitos.

Evidentemente que essa concepção não significa psicanalisar a educação,
mas como nos diz Kupfer (2007, p. 38), “provocar sua ampliação de modo a permitir
a entrada de um sujeito do desejo que possa vir a ser disruptivo ou mesmo contrário
ao escolar, sem que com isso a ‘casa caia’, entendendo-se aí casa como escola”.
Nesse mesmo veio, assinala Ornellas (2016) que longe de psicanalisar a
escola seria apreendê-la com o intuito de se articular uma escola psicanaliticamente
orientada em vistas de uma concepção mais profunda a respeito do desejo de ser
professor-sujeito.
Ornellas (2016, p. 24) argumenta ainda que
[...] essa escuta psicanalítica orientada por desvelar o equívoco, o tropeço,
pode constituir-se em novas possibilidades sobre as questões educacionais
e o papel desempenhado pelas práticas educativas na constituição e no
devir do professor-sujeito.

Tendo em vista essa perspectiva, faz-se necessário discorrer sobre o
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aprofundamento da escuta psicanalítica, através de um enlaçamento com os
meandros da escuta filosófica com o intuito de se buscar uma conceituação acerca
de escuta.
Na busca de uma sincronicidade entre esses dois campos de saber, a
psicanálise e a filosofia, acerca da escuta, Ornellas (2019) aborda a noção de
“cuidado de si”, a relação que a escuta estabelece com a verdade. Pautada em
Foucault (2006) na sua escrita A hermenêutica do sujeito, argumenta que é na
escuta que se começa a ter contato com a verdade. Nos diz Ornellas (2019) que
nessa escrita Foucault fala da relação entre sujeito e verdade.
Nas palavras de Foucault (2006, p. 4):
A questão que apreciaria abordar neste ano é a seguinte: em que forma de
história foram tramadas, no Ocidente, as relações, que não estão suscitadas
pela prática ou pela análise histórica habitual, entre estes dois elementos, o
‘sujeito’ e a ‘verdade’.

Na obra A hermenêutica do sujeito, Foucault (2006) afirma que o cuidado de
si e a regra que lhe era associada constituiu um princípio fundamental para
caracterizar a atitude filosófica ao longo de quase toda a cultura grega, helenística e
romana. Noção importante, sem dúvida, em Platão.
A escuta aqui abordada aponta para o “cuidado de si”, mas atravessado pela
presença do outro. No dizer de Ferreira (2015, p. 170), pautado em Foucault, “é
enfim o cuidado de si que, por si e como consequência, deve produzir, induzir as
ações pelas quais poderemos efetivamente cuidar dos outros”.
As bases filosóficas nas quais estão assentadas a escuta nos levam à
apreensão da noção de professor-sujeito. Afirma Ornellas (2019) que entre o sujeito
que ensina e o sujeito que aprende há um dinamismo que envolve fios reais,
simbólicos e imaginários, próprios da constituição da subjetividade e não visíveis na
trama das relações. E prossegue:
Professor-sujeito pode ser um manejo realizado em sala de aula: ora é
falta, ora é presença, ou seja, embaça e clareia o saber que transmite,
pensa que sabe o que diz, porque tem a pretensão de saber sobre sua
própria vida e a do outro, mas confessa que não sabe e indaga: - Quem é
esse sujeito que, marcado pela divisão, não sabe o que diz, não ilumina,
quando algo é dito pela palavra que faz gozo na falta? (ORNELLAS, 2019,
p. 59, grifo nosso).

Nossa pesquisa aposta na possibilidade de escuta ao professor-sujeito, que
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na sua prática docente vê-se interpelado pelo “aluno-estranho” no cotidiano da sala
de aula. Nesse encontro com o outro-diferente, o professor busca um saber sobre
esse outro no sentido de endereçar a sua fala.
Nos diz Ornellas (2016, p. 20) que “esse professor, na travessia para sujeito
constitui-se na falta, lugar não preenchido. Por ser faltante, esse professor é um
sujeito falante precisando ser escutado”.
No olhar de Tedeschi (2016), o ato educativo ainda se encontra pautado sob a
égide da educação cartesiana, por outro lado, as bases filosóficas da
contemporaneidade estão assentadas em indagações permanentes, que envolvem o
professor-sujeito.
Afirma Ornellas (2019, p. 55) que
[...] o enigma essencial desse sujeito é a pergunta: – Quem sou eu? Essa
pergunta se estrutura simbolizada em um nó e isso nos remete ao conceito
do nó borromeu, em que os registros do Real, do Simbólico e do Imaginário
se enodam e estruturam o sujeito, dando sustentação ao desejo e à falta. O
discurso do professor-sujeito não é mais vazio, mas embrenhado de
sentidos.

Pela via da pesquisa, buscamos escutar o professor-sujeito acerca do seu
encontro com o “aluno-estranho” na sala de aula, no seu desejo de saber sobre esse
outro. Dessa forma, faço essa passagem desse “aluno-estranho”, que é o meu
objeto de estudo, para aluno sujeito.15

15

“O reconhecimento da realidade psíquica e das fontes libidinais do desejo de saber pode ampliar a
intervenção mediadora do professor, ao criar para o sujeito a demanda de busca do conhecimento,
mobilizando o desejo do aluno e levando em conta a incompletude do sujeito, ajudando-o assim a
encontrar sentido no que vê, ouve, fala ou lê, sem perder de vista que o sujeito do conhecimento é
também o sujeito do desejo, que surge na falta e o impulsiona a aprender.” (ORNELLAS; SANTOS,
2009).
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5 ATO IV – CAMINHO METODOLÓGICO: O CAMINHO SE FAZ AO ANDAR

5.1 Estrada percorrida

Neste Ato pretendemos discorrer acerca da metodologia de investigação nas
suas proposições teóricas e práticas dentro do construto e das abordagens da teoria
das representações sociais, a fim de apreender o objeto de estudo em processo de
delineamento na sala de aula, reconhecendo, como nos pontua Sá (1998), que só se
chega a um processo conclusivo quando explicitamos de que maneira a pesquisa vai
ser conduzida, ou seja, quando especificamos os métodos e dispositivos de
pesquisa que vamos aplicar, embora a disponibilidade de recursos metodológicos já
se encontre presente implicitamente nos itens decisórios no início da construção do
objeto.
Nesse período inicial, muitas perguntas foram suscitadas na tentativa de
apreender as representações sociais de professor acerca o “aluno-estranho” na sala
de aula e as implicações na prática pedagógica. E a partir dessas primeiras
elaborações construimos um percurso metodológico que possibilitou o desvelamento
da problemática. No contato da pesquisadora com os professores, por meio de uma
escuta sensível às suas falas, emergiu o desejo de entender de que forma o
professor poderá redimensionar o seu saber-fazer pedagógico na escola
contemporânea, não obstante o “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula.
Este estudo encontra-se pautado nas bases epistemológicas da psicologia
social, configurando-se, dessa forma, como método qualitativo de pesquisa. O
método qualitativo remonta aos séculos XVIII e XIX, quando vários sociólogos,
historiadores e cientistas sociais, insatisfeitos com o método de pesquisa das
ciências naturais, que servia de base para o estudo dos fenômenos humanos e
sociais, buscaram novas formas de investigação. Dentre esses teóricos destaca-se
Wilhelm Dilthey, que propõe a hermenêutica, compreendendo que na investigação
histórica o interesse maior estaria no entendimento do fato particular, e que nesse
sentido haveria de se considerar o contexto onde ocorria o fato e não a sua
explicação causal (GATTI; ANDRE, 2010). Essas autoras sinalizam ainda a
colaboração de Max Weber como teórico, que contribuiu para a estruturação da
perspectiva qualitativa ao trazer o foco da investigação para a compreensão dos
significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações. Nesse sentido, o método
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qualitativo “busca a análise e interpretação em lugar da mensuração, a descoberta
em lugar da constatação, e assume que fatos e valores estão intimamente
relacionados, tornando-se inaceitável uma postura neutra do pesquisador” (GATTI;
ANDRE, 2010, p. 30). Ainda a respeito da neutralidade do pesquisador imposta pela
ciência positivista, temos o posicionamento de Velho (1978), que coloca o encontro
entre o pesquisador e o objeto, chamando atenção para o caráter de interpretação e
subjetividade envolvidos na modalidade de pesquisa no qual o objetivo é tornar o
estranho familiar.
Desse modo, são as idiossincrasias humanas e sociais, bem como a sua
complexidade, que entram em cena nesta pesquisa qualitativa, compreendendo, no
entanto, que, como pontua Velho (1978), não se está proclamando a falência do rigor
científico no estudo da sociedade, mas a necessidade de percebê-lo enquanto
objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa. Trata-se
assim da constituição de um outro modus operandi. Macedo (2009, p. 109, grifo do
autor) nos diz que “crítica, autocrítica e intercrítica são ações de pesquisa que, do
nosso ponto de vista, devem estar na constituição de um rigor outro, constituído na
implicação social e política da pesquisa na e com a diferença”.
As perspectivas teóricas aqui apresentadas não têm a intenção de aplicar um
método interpretativo eminentemente subjetivo em detrimento de um rigor científico,
mas desvelar os sentidos, afetos, conhecimentos que vêm impregnados nas falas
dos sujeitos desta investigação sobre o objeto em estudo, quando falam sobre o não
saber fazer a sua prática frente ao “aluno-estranho” na sala de aula, mas a partir da
objetivação e ancoragem apreender as representações sociais acerca dessa
problemática. Sobre o referido objeto de estudo, ressaltamos que é um fenômeno
passível de estudo na perspectiva das representações sociais, o que coaduna com o
dizer de Minayo (1999, p. 11) acerca da questão qualitativa:
[...] a dialética marxista abarca não somente o sistema de relações que
constrói o modo de conhecimento exterior aos sujeito, mas também as
representações sociais que constituem a vivência das relações objetivas
pelos atores sociais, que lhe atribuem significados.

No dizer de Minayo (1999), o método qualitativo, na sua dialética, estuda os
fenômenos tanto do ponto de vista da dinâmica das relações externas ao sujeito,
como também abarca a sua vivência individual, quando atribue significados às
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representações sociais.
Segundo Sá (1998, p. 22),
Os fenômenos de Representações Sociais são caracteristicamente
construídos no que Moscovici chamou de universos consensuais de
pensamento. Os objetos de pesquisa que deles derivam são tipicamente
uma elaboração do universo reificado da ciência.

Esse autor nos chama atenção para o fato de que a pesquisa em
representações sociais deve produzir outro tipo de conhecimento sobre esses
fenômenos do saber social, e que para fazê-lo precisamos antes transformá-los em
objetos reificados pela prática científica.
Contudo, não podemos deixar de pensar que nas pesquisas qualitativas o
investigador parte para o campo de pesquisa com algumas “percepções
sensibilizadoras”, o que faz parte do reconhecimento de que levamos nossas
expectativas para tudo que fazemos (MACEDO, 2009).
Nesse dizer de Macedo (2009), nas pesquisas qualitativas as hipóteses
clássicas dão lugar às “percepções sensiblizadoras”, mas de forma cautelosa para
que seja preservada a autenticidade do diálogo interpretativo do pesquisador com as
realidades a serem estudadas.
O objeto de estudo encontra-se implicado, de forma consistente, em alguma
prática do grupo, e não deve ser apenas suposto, mas sim detectado em atitudes e
comunicações que de fato ocorram sistematicamente (SÁ, 1998). Trata-se, portanto,
de uma ampliação do olhar de modo a ver o senso comum16 como conhecimento
legítimo e motor das transformações sociais.
É a partir dessa perspectiva dialética que Minayo (1999) apresenta as balizas
dentro das quais, a seu ver, se processa o conhecimento. Nos diz essa autora que “o
conhecimento é uma construção que se faz a partir de outros conhecimentos sobre os
quais se exercita a apreensão, a crítica e a dúvida. É um processo de tentativas que
“Limoeiro Cardoso esclarece muito bem, usando a imagem do feixe de luz”

16

“Quando nascemos na sociedade e na cultura, nós nascemos também no conhecimento do senso
comum. Ele está ao nosso redor e nós o adotamos – para o melhor ou para o pior. O
conhecimento do senso comum está também entrelaçado com diversas formas de pensamento, de
sabedoria e de comunicação. Ele inclui também diversos tipos de sabedorias, como crenças, mitos,
relações interpessoais de entendimento, sabedoria experimental e habilidades práticas. O
conhecimento do senso comum orienta o ser humano através da vida, dirige a sua atenção aos
perigos como também às extensões e satisfações da vida, sendo ainda fonte do conhecimento
científico.” (MARKOVÁ, 2006, p. 196).
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(MINAYO, 1999, p. 89).
Para o delineamento do objeto, nos propomos como primeira tarefa a
construção epistemológica, teórica e metodológica capaz de projetar luz e permitir
uma ordenação ainda imprecisa da realidade empírica, como nos diz Minayo (1999).
Para se assegurar o rigor da pesquisa qualitativa faz-se imprescindível a
delimitação do objeto, assim como os outros elementos da pesquisa, ressaltando
que não se deve confundir rigor com rigidez, nem com a estupidez e a cegueira
rigorista, nem com meras prescrições lógicas (MACEDO, 2009). Nesse perspectiva,
adentramos a construção de pesquisa em representações sociais trazendo alguns
pressupostos elencados por Sá (1998): em primeiro lugar, é necessário decidir e
enunciar o objeto a ser considerado para evitar “contaminação” de representações
de objetos próximos a ele; decidir sobre os sujeitos – grupos, populações, estratos
ou conjuntos sociais concretos – que serão investigados; por fim, decidir o “contexto
sociocultural” que levaremos em consideração para esclarecer a formação e a
manutenção da representação. Esses são elementos básicos do objeto de pesquisa
e decisões cruciais que apontam a viabilidade de investigação no seio da teoria das
representações sociais.

5.2 Origens dos métodos qualitativos no Brasil

Gatti e André (2010) correlacionam a introdução dos métodos qualitativos em
educação no Brasil à influência dos estudos desenvolvidos na área de avaliação de
programas e currículos, apontando novas possibilidades para a investigação da
escola e da sala de aula. Essas autoras citam uma importante publicação na área de
avaliação de currículos e programas, o livro Beyond the numbers game, de 1997,
editado por David Jenckins, Cristine King, Barry Mac Donald e Malcolm Parlett, que
resultou de um seminário realizado em Cambridge (Reino Unido), em 1972, no qual
foram discutidos métodos não convencionais de avaliação e foram feitas propostas
para novos estudos na área.
Outra fonte importante para a introdução dos métodos qualitativos em
educação apontada por Gatti e André (2010) foi o livro Exploration in classoroom
obsevation, organizado por Michel Stubss e Sara Delamont, em 1976, o qual faz
uma crítica muito incisiva aos estudos de sala de aula que se baseiam em análise de
interação. Essas autoras assinalam ainda que no primeiro capítulo do livro, Delamont
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e Hamilton criticam os sistemas de observação que, nos moldes de Flandres,
ignoram o contexto espacial e temporal de eventos de sala de aula, focalizam
basicamente o que pode ser mensurado e utilizam unidades de observação
derivadas de categorias preestabelecidas, que por sua vez orientam a análise,
criando uma certa circularidade na interpretação. Dando prosseguimento com o livro
de Delamont e Hamilton, Gatti e André (2010) assinalam que os autores apresentam
alternativas para superar os problemas encontrados nos estudos da sala de aula: é a
abordagem antropológica. Segundo Delamont e Hamilton, os acontecimentos de
sala de aula só podem ser entendidos no contexto em que ocorrem e são
permeados por uma multiplicidade de significados que, por sua vez, fazem parte de
um universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. Propõem, para isso, a
observação participante, a qual envolve registro de campo, entrevistas, análise
documental, fotografia, gravações (GATTI; ANDRÉ, 2010).
Na sua historicidade a respeito da origem dos métodos qualitativos no Brasil,
Gatti e André (2010) trazem ainda a contribuição de Sara Delamont à pesquisa
educacional brasileira, pois no final dos anos de 1970 ela esteve no Brasil para uma
série de seminários na Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, ocasião em que
defendeu o uso da abordagem antropológica na investigação das problemáticas
escolares, contribuindo para que se tornasse mais conhecida. Outro evento
destacado para a divulgação da nova perspectiva de investigação foi o Seminário de
Pesquisas em Educação da Região Sudeste, realizado em Belo Horizonte, em 1980.
Neste evento houve uma mesa-redonda sobre o tema “A pesquisa qualitativa e o
estudo da escola”. Essas autoras citam ainda a importante visita do pesquisador
norte-americano Robert Stake, pioneiro das abordagens qualitativas em educação, a
várias instituições brasileiras, como a Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade
Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a
Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, o que possibilitou uma ampla discussão do
potencial das abordagens qualitativas em educação (GATTI; ANDRÉ, 2010).
Contudo, não foram apenas influências inglesas, escocesas, australianas e
norte-americanas que marcaram os primeiros passos da pesquisa qualitativa no
Brasil. Em 1983, a pesquisadora mexicana Justa Expeleta esteve em um seminário
organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) sobre pesquisa participante. Foi também nessa época que chegaram

140

ao Brasil as obras de Bourdieu e Passeron, Lapassade, Baudelot e Establet, as
quais tiveram grande aceitação nos meios acadêmicos e favoreceram a expansão
dos métodos qualitativos (GATTI; ANDRÉ, 2010).
Com uma produção muito extensa nos anos de 1990 e início dos anos 2000, os
estudos centrados no cotidiano da escola ou da sala de aula também se
diversificaram entre os que seguem uma linha mais próxima da etnografia, com
influência da Antropologia e da Sociologia, e outros com um foco mais microssocial,
voltados para as relações interpessoais ou para os conteúdos ou estratégias de
ensino. Prosseguem Gatti e André (2010) salientando que há outro grupo de estudos
que reúne o maior número de produção no momento, o qual é centrado na
perspectiva do sujeito, objetivando investigar opiniões, percepções, representações,
emoções e sentimentos de professores, alunos, gestores escolares, pais de alunos
sobre determinado tema ou questão. Gatti e André (2010) situam esses estudos na
linha sócio-histórica, que trabalham com sentido e significado, atividade e
consciência, necessidades e motivo; estudos fundamentados na teoria das
representações sociais; investigações sobre o processo de constituição da
identidade do sujeito, com fundamento na psicologia social, na Sociologia das
Profissões, contando também com os estudos da Psicanálise e a necessidade de
aplicá-la nas pesquisas para a escuta das subjetividades.
Sá (1998) pontua que a educação constitui uma área temática em que a
noção de representações sociais tem sido privilegiada, citando Michel Gilly, com seu
trabalho sobre as representações do aluno pelo professor, como um dos principais
indicadores. A pesquisa aqui apresentada tem a sua temática a ser desenvolvida
com base nas representações sociais de professor acerca do “aluno estranho” no
cotidiano na sala de aula, portanto configurando-se como uma investigação em
educação. Nessa perspectiva, delimito a pesquisa aqui apresentada dentro de uma
articulação entre a abordagem qualitativa e a Teoria das Representações Sociais
para a condução da colheita e análise dos discursos, privilegiando a escuta aos
professores acerca do objeto em questão.
Coadunando com essa ideia, nos diz Ornellas (2017a), pautada em Jodelet,
que as representações sociais são também concebidas como forma de
conhecimento elaborada e partilhada, como um objetivo prático, e que contribuem
para a construção de uma realidade comum a um conjunto social, e que como forma
de conhecimento também têm o caráter de inacabamento e são passiveis de
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mudanças.

5.3 Estação do estrangeiro: mapas e estradas em direção ao Estado da Arte
Retratar o estado da arte da nossa temática: “aluno-estranho” no cotidiano da
sala de aula, nos leva a uma viagem para o desvelamento do nosso objeto de
estudo nas suas tendências teórico-metodológicas, tendo em vista a relevância
dessa área de conhecimento para o melhor atendimento daqueles que vêm
demandando o direito à Educação.
Apontam Romanowsky e Ens (2006, p. 40), pautadas em Messina, que “um
estado da arte é um mapa que nos permite continuar caminhando”.
A delimitação do objeto de estudo surge da necessidade de trazer para o
âmbito familiar aquilo que nos é desconhecido. Para tanto, faz-se imprescindível
buscar o que já foi produzido, que caminhos já foram trilhados e quais caminhos
poderemos percorrer. Dessa forma, a realização de estados da arte possibilita a
efetivação de balanço da pesquisa de uma determinada área e de que forma
contribuir com a teoria e prática de uma área do conhecimento.
Argumentam essas autoras:
Estados da arte podem significar uma contribuição importante na
constituição do campo teórico de uma área de conhecimento, pois procuram
identificar os aportes significativos da construção da teoria e prática
pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que se move a
pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar experiências
inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os
problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na
constituição de propostas na área focalizada. (ROMANOWSKY; ENS, 2006,
p. 39).

Com os pressupostos aqui delineados, poderemos traçar, com um aporte
significativo, o nosso caminhar teórico-metodológico em direção ao nosso objeto de
investigação. Para tanto, faz-se imprescindível um levantamento das produções
realizadas no Brasil que coadunem com o nosso objeto de estudo: o “alunoestranho” no cotidiano da sala de aula. De acordo com Romanowsky e Ens (2006, p.
41),
[...] esses estudos são justificados por possibilitarem uma visão geral do que
vem sendo produzido na área e uma ordenação que permite aos
interessados perceberem a evolução das pesquisas na área, bem como
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suas características e foco, além de identificar as lacunas ainda existentes.

Para a realização do levantamento das produções, adotamos alguns
procedimentos (ROMANOWSKI, 2002). A princípio, definimos os descritores que
norteiam a pesquisa, quais sejam: “aluno-estranho”; formação para a diferença com
vistas à Educação Inclusiva; relação professor–“aluno-estranho”; diferença na sala
de aula; representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho” na sala de
aula. Faz-se necessário, também, dentro dos procedimentos, especificar o período
do levantamento, que na nossa pesquisa delimitamos de 2003-2020. O período
inicial, demarcado para 2003, justifica-se pelo fato de ser o período de implantação
no Brasil do Programa de Educação Inclusiva pelo Ministério da Educação/
Secretaria de Educação Especial. Com o período estabelecido iremos realizar a
consulta aos Banco de Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD).
De posse desse levantamento, realizei a leitura das publicações com
elaboração de síntese preliminar, considerando-se o tema, os objetivos, as
problemáticas, metodologias, conclusões e a relação entre o pesquisador e a área.
Para tanto, foram adotados sistemas para a seleção das produções e o
levantamento das teses e dissertações catalogadas.
A síntese do relatório desse levantamento será apresentado nesse Ato,
revelando as tendências teórico-metodológicas das produções anteriormente
desenvolvidas nessa área

de

estudo. Serão

apresentadas ainda

tabelas

demonstrativas acerca do levantamento e títulos dos referidos trabalhos (APÊNDICE
A).
Em relação ao primeiro e terceiro descritores, “aluno-estranho” e relação
professor–“aluno-estranho”, foram encontradas seis produções cujos conteúdos se
aproximavam dessa configuração. Destas, cinco no banco de dados da CAPES e
uma na BDTD. Estas se configuram dissertações de mestrado. Na CAPES, duas
dissertações de mestrado em educação, uma em psicologia, uma em educação
especial e uma em distúrbio do desenvolvimento. Na BDTD, foi encontrada uma
dissertação em educação. As produções, de uma forma geral, versam sobre a
dificuldade dos professores na interação com o “aluno-estranho”, ressaltando-se o
papel da formação continuada de professores como um movimento que pode
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favorecer a aceitação da diferença. Uma dessas pesquisas aborda a temática sob a
luz da representações sociais, ressaltando a questão do afeto frente ao
desconhecido, como “medo” do fracasso profissional, “pena” e “raiva” do” alunoestranho”. Uma das dissertações aponta também a necessidade de reconhecimento
da singularidade do aluno por parte do professor de forma a facilitar a probabilidade
de se estabelecer a relação professor–aluno.
Quanto ao segundo descritor, formação para a diferença em vistas à
Educação Inclusiva, foram identificadas três dissertações de mestrado em educação
no banco de dados da BDTD que se aproximavam do descritor formação para a
diferença. Uma das produções propõe um processo formativo que promova uma
postura crítico-reflexiva pelos professores, gerando vínculos de confiança e afeto,
baseado na fundamentação teórica de Donald Schon sobre o uso da reflexão nos
grupos de formação de profissionais. Identificamos uma segunda dissertação que
aponta a necessidade de reestruturação das políticas e ações formativas a fim de
buscar maior equilíbrio entre as dimensões e funções exercidas pelo professor,
fortalecendo a identidade docente, com vistas à melhoria da qualidade de ensino e à
promoção efetiva de estudantes com deficiência. E a terceira dissertação, voltada
para uma perspectiva lúdico-inclusiva, ressalta uma possível articulação entre as
propostas de inclusão escolar e os jogos e as brincadeiras, enquanto atividades
pedagógicas, do ponto de vista das teorias sobre a formação inicial e continuada.
Levantamos ainda produções referentes ao quarto descritor, diferença na sala
de aula, identificando um total de duas dissertações de mestrado em educação no
banco de dados da CAPES. Tais dissertações versam sobre deficiências específicas
e propostas de formação de professores denominadas por uma das autoras de
capacitação para o desenvolvimento de práticas pedagógicas junto a esses alunos.
Uma dessas produções investiga a inclusão de alunos com autismo em ambientes
regulares de ensino,considerado um tema complexo. Trata-se de uma pesquisa
considerada pela autora com delineamento quase experimental do tipo A-B (linha de
base e tratamento). A proposta foi de um Programa de Intervenção em que a
professora foi “capacitada” a empregar estratégias de Ensino Naturalístico (EN) e
recursos da Comunicação Alternativa Ampliada (CAA) para aumentar a frequência
de interação com o aluno na entrada, no lanche e atividades pedagógicas. Os
resultados indicam mudanças qualitativas e quantitativas nas interações da díade
após o programa de intervenção. A segunda dissertação propõe um estudo através
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de observação-participante por meio de processos interpretativos, por parte de uma
professora-ouvinte e seus alunos-surdos. As análises realizadas evidenciam que a
interação discursiva em Libras favorece a aproximação individual dos conteúdos
escolares e a construção de entendimento comum das atividades pedagógicas
propostas.
Referente ao quinto descritor, representações sociais de professor sobre o
“aluno-estranho” na sala de aula, foram identificadas pelo banco de dados da
CAPES quatro produções, três de mestrado – sendo duas em educação e uma em
psicologia – e uma pesquisa de doutorado em educação.
As pesquisas utilizaram a abordagem teórico-metodológica da Teoria das
Representações Sociais e a análise de dados através da técnica de Análise de
Conteúdo. Por unanimidade, apontam para as dificuldades da inclusão de alunos
com necessidades educativas especiais na escola regular. Uma das pesquisas
indica indícios de isolamento do aluno com deficiência, localizados nas primeiras
carteiras e vigiados em suas atitudes e comportamentos. Outra pesquisa indaga se o
conhecimento popular sobre o autismo cumpre sua função de familiarização,
concluindo que os professores constroem o seu processo de conhecimento
ancorados em diversos repertórios: da psicanálise, das neurociências, da linguagem
midiática. Uma das pesquisas aponta ainda como resultado a impossibilidade de
práticas específicas no contexto escolar sem formação diferenciada e apoio técnico,
reconhecendo o papel do professor especialista. Ainda nesse item destacamos a
pesquisa de mestrado em educação realizada em 2008, no PPGEDuC/UNEB, no
grupo de pesquisa Geppe-rs, no qual a nossa pesquisa também está inserida.
O levantamento realizado aponta para as aproximações e distanciamentos
das referidas produções e o nosso objeto de investigação. As aproximações são
evidenciadas quanto às abordagens teóricas, principalmente no que diz respeito à
teoria das representações sociais no seu caráter teórico-metodológico, e ainda no
que tange à dificuldade da relação professor–“aluno-estranho” no cotidiano da sala
de aula. Os distanciamentos são desvelados quanto às perspectivas de formação,
em relação ao saber-fazer do professor no seu encontro com o outro-diferente na
sala de aula.
A busca realizada de pesquisas já concluídas, suas contribuições, caminhos
já percorridos, conhecimentos produzidos, produções de sentidos ancorados, nos
suscita inquietações acerca da temática desta pesquisa.
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O retrato do estado da arte aqui apresentado nos faz conjecturar pelo
ineditismo deste estudo, sem deixar de ressaltar as valiosas contribuições
evidenciadas para a nossa construção epistemológica. De uma certa forma, foi
validada a relevância da nossa pesquisa, que poderá trazer contribuições fundantes
no âmbito da educação inclusiva contemporânea.
O Quadro 2 ilustra as aproximações das referidas produções com a nossa
pesquisa.
Quadro 2 – Representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho” na sala
de aula

2008

Área de
conhecimento
Educação

Nível
(Mestrado/Doutorado)
Mestrado

2008

Educação

Mestrado

2008

Educação

Mestrado

2009

Psicologia

Mestrado

2016

Educação

Doutorado

Ano

Instituição/Região
Universidade do
Estado da Bahia
(UNEB)
Universidade
Estácio de Sá,
Rio de Janeiro

Título

Você me tira o
juízo:
representações
Representações
sociais
de
professores sobre a
inclusão de alunos
com deficiência em
turmas regulares
Universidade de Inclusão
escolar:
Brasília (UnB)
um olhar para a
diversidadeas
representações
sociais
de
professores
do
ensino fundamental
da rede pública
sobre o aluno com
necessidades
educacionais
especiais.
Unversidade
Entre o familiar e o
Federal
de estranho:
Pernambuco
representações
(UFPE)
sociais
de
professores sobre o
autismo infantil
Universidade
Representações
Estácio de Sá, sociais das práticas
Rio de Janeiro
e do papel do
professor
na
inclusão do aluno
com transtorno do
espectro aurista na
educação infantil e
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exclusão.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados levantados no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES e no Portal BDTD, em fevereiro de 2021.

5.4 Sujeitos da pesquisa

Ao iniciar a pesquisa em representações sociais, é necessário desvelar os
aspectos desse fenômeno que têm sido estudados. Sá (1998) aponta ainda que o
caráter psicossociológico amplo da noção de representações sociais requer
considerar as várias dimensões nas quais se pode empreender o estudo do
fenômeno. Diz ainda Sá (1998) que representação social é uma forma de saber
prático que liga um sujeito a um objeto. Prossegue nessa perspectiva conduzindo a
ideia para três questões que devem ser formulados acerca desse saber: a) “Quem
fala e de onde sabe?”, cujas respostas conduzirão o pesquisador ao estudo das
condições de produção e circulação das representações sociais; b) “o que é e como
se sabe?”, que corresponde à pesquisa dos processos e estados das
representações sociais; c) “sobre o que se sabe e com que efeito?”, direcionando o
pesquisador a se ocupar com o estatuto epistemológico das representações sociais
(SÁ, 1998). Temos assim a correlação intrínseca entre objeto e sujeito da
pesquisa, e nesse sentido Sá (1998) chama atenção para o fato de não podermos
falar de representação de alguma coisa sem especificar o sujeito – a população ou
conjunto social – que mantém tal representação. Da mesma maneira, não faz
sentido falar em representações de um dado sujeito social sem especificar os
objetos representados. O autor refere-se que precisamos definir quais serão os
sujeitos – grupos, populações, estratos ou conjuntos sociais concretos.(SÁ,
1998).Com esses sujeitos concretos com as manifestações discursivas e atitudinais
investigaremos o conteúdo, os discursos e a estrutura da representação.
Nesse estudo, elegemos para sujeitos da pesquisa quatro professores do
ensino fundamental (anos finais), do sexo feminino, com entre cinco e dez anos de
docência, na escuta que esse perfil será uma garantia de que eles já tenham
vivência com o “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula. Os professores foram
selecionados pelo critério do desejo, o que não os dispensou de assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B).
Deve-se ressaltar que a entrada no campo de pesquisa está para além da
eficiência e da eficácia de coletar “dados” (MACEDO, 2009).
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[...] o campo é um contexto cultural e político com o qual temos que dialogar
e negociar a nossa presença. Este momento se constitui na complexidade
de seres humanos pensando com e sobre seres humanos, já nos alertava
Lévi-Strauss. Os atores sociais não são ‘idiotas culturais’ como nos faz
compreender a etnometodologia de Garfinkel, nem ‘práticos inertes’, como
nos convence a filosofia existencialista de Jean-Paul- Sartre. São sujeitos,
existências que para todos os fins práticos, produzem etnométodos,
maneiras de compreender a vida e solucionar suas problemáticas.
(MACEDO, 2009, p. 95-96, grifo do autor).

Esse autor, ao falar das questões referentes à entrada do pesquisador no
campo de pesquisa, traz como fator relevante o respeito e a ética no encontro com
os sujeitos da pesquisa, os quais têm um saber e formas de produzir maneiras de
compreender e vivenciar as suas práticas no cotidiano (MACEDO, 2009).
Nesse sentido, o fato de o pesquisador já transitar nessa instituição de ensino
onde se realizou a pesquisa no contato com alunos, como já foi explicitado neste
estudo, torna-se fundamental no retorno à escola para a colheita a fim de apreender
as representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula,
construir um processo transferencial entre pesquisador e participantes da pesquisa,
com vistas a um acesso que posibilite a densidade do estudo a que nos propomos,
salvaguardando a honestidade e o compromisso ético.
5.5 O lócus da pesquisa: “O mundo rola e em alguma parte há coisas que não
conheço.”17

O lócus da pesquisa concretiza o contexto em que as representações são
formadas, possibilitando a investigação do objeto a ser estudado. Como nos diz
Jovchelovitch (2011, p. 169), “nossas formas de saber são sábias em relação ás
questões pragmáticas da vida cotidiana, possibilitando a indivíduos e comunidades
humanas responder à experiência vivida a cada dia”. Nesse sentido, concluímos que
é no contexto real onde são formadas as representações que as questões sobre o
objeto investigativo poderão ser respondidas.
Em outras palavras, sem o contexto não há produção de representações
sociais, pois, na perspectiva psicossocial, é no espaço de interação, onde vivem os
sujeitos, que as representações são construídas e continuamente reinterpretadas, o

17

Lispector (2019, p. 20).
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objeto de estudo das representações sociais.
Nesse veio, afirma Macedo (2000) que os contextos não são equivalentes aos
meios físicos; eles são construídos por pessoas. Pessoas em interação servem de
ambiente uns para os outros. Dessa forma, o estabelecimento do lócus é uma
condição fundante para a consolidação da pesquisa em representações sociais.
No nosso estudo, escolhemos como lócus da pesquisa uma escola pública
estadual do ensino fundamental, de grande porte, situada na região central de
Salvador, Bahia, onde funcionam salas de recursos multifucionais em contraturno,
de forma a assegurar que circulem nesse cenário alunos que fogem ao padrão
comportamental instituído e que afetam o professor na sua prática pedagógica.
A escola é um campo social onde o professor, enquanto sujeito do desejo, se
relaciona, manifesta os seus afetos, seus desejos nas suas circularidades no
cotidiano da sala de aula. Knopp e Knopp (2011, p. 211) afirmam que, “historicamente,
a escola obrigatória era marcada por uma contradição profunda: o professor de um
lado e o aluno do outro”. As desigualdades diante dos atores da escola vão assumir
diversas formas, mas possivelmente não deixarão de existir.
Com o objetivo de apreender as representações sociais de professor acerca
do “aluno-estranho” na sala de aula, tendo como eixo estruturante a Teoria das
Representações Sociais, iniciamos a fase exploratória da nossa investigação nos
apresentando aos gestores da escola como pesquisadores que buscam a escuta ao
professor no seu encontro com o outro-diferente.18
Como nos diz Minayo (1999), a estratégia de entrada em campo tem que
prever os detalhes do primeiro impacto da pesquisa, como apresentá-la, como
apresentar-se e a quem se apresentar. A fase exploratória termina com a entrada
em campo. Na realidade, diz essa autora, as etapas se interpenetram e o esforço de
delinear esse começo de caminho tem sua raiz na teoria e na prática.
Nesse sentido, nesses primeiros contatos com o lócus da pesquisa através da
apresentação da proposta de estudo aos gestores, iniciou-se a contextualização da
pesquisa, num movimento de consolidação dessa escola como espaço efetivo para
o desenvolvimento da investigação.
Nessa fase foram estabelecidos critérios para a eleição dos sujeitos da
18

“O outro-diferente funciona como o depositário de todos os males, como o portador das falhas
sociais. Este tipo de pensamento supõe que a pobreza é do pobre; a violência, do violento; o
problema de aprendizagem, do aluno; a deficiência, do deficiente; e a exclusão, do excluído.”
(DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 124, grifo do autor).
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pesquisa e o calendário de viabilidade e realização da etapa empírica, que por
estarmos vivenciando uma realidade de pandemia ocorreu integralmente no formato
virtual.
No âmbito da contextualização é importante ainda conhecer a história da
escola e o seu contexto sociocultural, o que nos foi possibilitado através do Projeto
Político-Pedagógico (ESCOLA ESTADUAL RAUL SÁ, 2012) e documentos
históricos da unidade escolar, disponibilizados por uma das gestoras da Escola.
Desse modo, constatamos, por meio das informações documentais, que a
escola, lócus da nossa pesquisa, localizada em um bairro de Salvador, “é um forte
elemento de identidade cultural para a comunidade local” (ESCOLA ESTADUAL
RAUL SÁ, 2012). Consta nesse PPI que a escola com 31 anos de existência, tornouse um espaço de manifestação social e cultural compartilhado historicamente entre
os individuos dessa comunidade. Por essa razão é considerada “um espaço
globalizado gerador de cultura e formador de sujeito” (ESCOLA ESTADUAL RAUL
SÁ, 2012).
Inaugurada em 1988, iniciou as suas atividades de ensino com classes dos
anos iniciais do Ensino Fundamental com funcionamento em três turnos. E com o
aumento da demanda foram implantados os anos finais do Ensino Fundamental, do
sexto ano ao nono ano, e o Curso do Tempo formativo, para a Educação de Jovens
e Adultos (EJA).
Com a lesgislação, no decorrer dos anos foram se extinguindo as séries
iniciais do ensino fundamental, dando lugar ao maior número de classes de sexto ao
oitavo ano e EJA. Criou-se em 2007 a sala de recursos multifuncionais do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) na aposta de atender alunos com
necessidades especiais.
De acordo com esse documento, a escola tem seu funcionamento em 2019
em três turnos, com 14 classes no turno matutino, 13 classes no turno vespertino e 8
classes no noturno, com funcionamento ativo da biblioteca, sala de recursos
audiovisuais e sala multifuncional.
Trata-se de uma escola em que o acesso à pesquisadora pode ser facilitado,
por ter uma história pregressa de diálogo com professores e gestores, como aqui já
foi explicitado, na sua prática de trabalho e ter disponibilidade para receber falas e o
desejo de “escuta” ao professor, na sua propensão em emergir como professorsujeito, no seu encontro com a diferença na sala de aula.
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5.6 Dispositivos de colheita

Tal como foi defendido, os estudos desenvolvidos com base na teoria das
representações sociais ocorrem em diversos campos de conhecimento, como saúde,
educação, psicologia social, história, geografia, dentre outros, o que reflete nas suas
múltiplas facetas e funções.
As pesquisas no campo da Teoria das Representações Sociais adotam, em
geral, a abordagem de caráter qualitativo. Sá (1998) afirma que a Teoria das
Representações Sociais não privilegia nenhum método especial, daí a amplitude de
escolhas a se fazer para a delimitação do objeto de estudo, embora Farr (1993
apud SÁ, 1998) reconheça que esse grande leque de possibilidades, em que
nenhum método é especialmente privilegiado, não significa que todos os métodos
servem para a pesquisa das representações sociais, independentemente de seu
aporte teórico conceitual. O que ele está constatando é que o fato de a adoção de
diferentes quadros teóricos específicos de referência, ou seja, as chamadas teorias
complementares, resultar em opções preferenciais por diferentes métodos, de modo
que a Teoria Geral das Representações Sociais não se vincula a nenhum método.
Diz ainda que, a rigor, é difícil especificar quais são os métodos mais bem
autorizados por cada uma das diferentes perspectivas complementares à grande
teoria.
Sá (1998) afirma que são raros os textos específicos voltados para as
metodologias em representações sociais, tanto na literatura brasileira quanto
estrangeira, mas considera que os manuais gerais de metodologia de pesquisa em
psicologia

e

ciências

sociais

tornam-se

úteis,

ainda

que

precisem

ser

complementados pela crítica da aplicabilidade dos diferentes métodos e técnicas
relacionados aos estudos das representações sociais.
Em relação aos dispositivos metodológicos, Sá (1998) pontua que não há
procedimentos cristalizados e o que se exige é uma seriedade autêntica no
engajamento do pesquisador em sua própria aventura metodológica, e aponta
algumas estratégias técnicas para colheita que variam de acordo com a abordagem
teórica.
Nessa pesquisa, elegemos dispositivos de colheita de caráter qualitativos, a
fim de apreendermos as representações sociais de professores acerca do “alunoestranho” no cotidiano da sala de aula, que serão abordados nos próximos itens.
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5.7 Entrevista semiestruturada

Na perspectiva de apreendermos as representações sociais de professor
acerca do “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula, o nosso caminhar
metodológico aponta para uma abordagem qualitativa, sendo a entrevista um
dispositivo adequado. Nos diz Minayo (1999) que, tomada no sentido amplo de
comunicação verbal e no sentido de coleta de informações, a entrevista, ao lado da
observação participante, é o dispositivo mais usado em trabalho de campo.
A eleição desse dispositivo metodológico vem corroborar com o nosso intento
de capturar informações em um nível mais profundo da realidade que, segundo
Minayo (1999), os cientistas costumam nomear de “subjetivos” e que só podem ser
apreendidos com a contribuição dos sujeitos envolvidos.
Pontua Minayo (1999), baseada em Jahoda, que a entrevista como fonte de
informações fornece dados secundários e primários, referentes a “fatos”, idéias,
crenças, maneiras de pensar, opniões, sentimentos, maneiras de sentir, maneiras de
atuar, conduta ou comportamento presente ou futuro; razões conscientes ou
inconscientes de determinadas crenças.
Para essa mesma autora, o uso da entrevista nos remete à discussão de
critérios de representatividade qualitativa na pesquisa social e à palavra como
símbolo da comunicação por excelência, torna a entrevista um dispositivo
privilegiado de coleta de informações para as Ciências Sociais, haja vista a fala ser
reveladora das condições estruturais, sistemas de valores, normas e símbolos
(sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter o dom de transmitir, através de
um porta-voz, as representações de grupos determinados e condições históricas,
socioeconômicas e culturais específicas.
Nesse veio, não podemos deixar de retomar a característica fundante da
entrevista, o seu caráter de entrelaçamento de afetos em todas as atividades
relacionais.
Nos diz Szymanski (2002) que a interação face a face é fundamentalmente
uma situação de interação humana, na qual entrevistador e entrevistado colocam em
jogo as suas percepções, do outro e de si, expectativas e sentimentos, preconceitos
e interpretações. Essa autora afirma quais os papéis desempenhados por esses
protagonistas: “quem entrevista tem informações e busca outras, assim como aquele
que é entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos
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sobre o entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação.”
(SZYMANSKI, 2002, p. 12). Nessa linha de pensamento, Szymanski (2002) nos
chama atenção para a intencionalidade do pesquisador, que vai além da mera busca
de informações; pretende criar uma situação de confiabilidade para que o
entrevistado expresse associações livres. A concordância do entrevistado em
colaborar na pesquisa já explicita sua intencionalidade de ser escutado e
considerado verdadeiro no que diz – o que caracteriza o caráter ativo de sua
participação, havendo uma relação dialógica, levando-se em conta que ele
desenvolve atitudes de modo a influenciar o entrevistador.
Nessa perspectiva, Ornellas (2011) assinala que, no momento da entrevista, o
entrevistador e o entrevistado fazem relações. O entrevistado, ao falar, dirige suas
imagens, angústias, sonhos, desejos e utopias para o entrevistador escutar. E
sinaliza: “este lugar se torna um espaço sagrado, onde a relação transferencial pode
ou não se contrapor à relação de poder” (ORNELLAS, 2011, p. 46).
O pesquisador, ao adentrar o campo de pesquisa, já elegeu o seu objeto de
estudo, e como nos diz Sá (1988), esse é o primeiro passo para uma pesquisa em
representações sociais. Em segundo lugar, precisamos decidir quais serão os
sujeitos – grupos, populações, estratos ou conjuntos sociais concretos – em cujas
manifestações discursivas e comportamentais investigaremos o conteúdo e a
estrutura da representação. Em terceiro lugar, precisamos decidir acerca do
“contexto sociocultural” e de que natureza – práticas específicas, redes de interação,
instituições implicadas, comunicação de massa acessível etc. – levaremos em conta
para esclarecer a formação e manutenção da representação (SÁ, 1998, p. 25).
Alguns pesquisadores, por esse motivo, defendem o uso exclusivo das entrevistas
não diretivas. Nos diz Sá (1998) que Jodelet defende a necessidade de fazer boas
perguntas aos sujeitos ao privilegiar o dispositivo de entrevista semiestruturada ou
em profundidade. Jodelet sugere que se comece com perguntas de caráter mais
objetivo, factuais e relacionadas às experiências cotidianas dos sujeitos, para só
então fazer as perguntas mais abstratas e julgamentos.
Pontua ainda Sá (1998), baseado em Jodelet, a importância em relação à
formulação das perguntas, que devem, precisamente, ir além da espontaneidade em
direção ao que por várias razões não é comumente dito. A estratégia empregada por
Jodelet assegura a consistência teórica do método, uma vez que o não dito – por
exemplo, uma premissa implícita que se omite – constitui um elemento principal da
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representação.
Coadunando com o pensamento de Jodelet, Macedo (2000, p. 164) assinala
que a entrevista é um poderoso recurso para captar representações, compreendendo
que “na entrevista os sentidos construídos pelos sujeitos assumem para o
etnopesquisador o caráter da própria realidade, só que do ponto de vista de quem a
descreve”. Ainda a respeito da entrevista aberta ou semiestruturada, esse autor
sinaliza que podemos verificar que se trata de um encontro, ou uma série de
encontros face a face entre um pesquisador e atores, visando à compreensão das
perspectivas das pessoas entrevistadas sobre sua vida, suas experiências,
expressas na sua linguagem própria (MACEDO, 2000). Pontua ainda que Bogdan e
Taylor chamam tal recurso de “entrevista em profundidade”.
Nos diz Ornellas (2011a) que a entrevista não estruturada ou em
profundidade é também nomeada de aberta, pelo fato da fala do entrevistado se
aproximar da regra fundamental da Associação Livre, e a escuta do entrevistador
buscar uma atenção flutuante.
Sá (1998) pontua a importância da estratégia adotada por Jodelet por
assegurar a consistência teórica do método, pois um conteúdo não dito pode
constituir um conteúdo principal da representação.
Coadunando com a afirmativa de Sá (1988), Szymanski (2002) assinala que é
o pesquisador quem elege a sua questão de estudo como algo de importância,
escolhe quem entrevistar e dirige a situação de entrevista.
E dando continuidade ao pensamento, Szymanski (2002) coloca que o
entrevistado, ao aceitar o convite para participar da pesquisa, está aceitando os
interesses de quem está realizando a pesquisa, ao mesmo tempo que descobre ser
o dono de um conhecimento importante para o outro. E diz:
Não podemos deixar de considerar o entrevistado como tendo um
conhecimento do seu próprio mundo, do mundo do entrevistado e das
relações entre eles. Ao mesmo tempo em que há representatividade da fala
(MINAYO, 1996), há os ocultamentos e distorções inevitáveis.
(SZYMANSKI, 2002, p. 13).

Ao se referir à representatividade da fala e os ocultamentos e distorções
inevitáveis, essa autora quis explicitar que o entrevistado esconde informações que
supostamente podem ser ameaçadoras ou desqualificadoras para si ou para o grupo
ou, ao contrário, inclui informações que do seu ponto de vista podem trazer uma
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visão mais favorável dele e/ou do grupo.
Em relação ao pesquisador, nos diz essa mesma autora que o entrevistador,
antes mesmo de iniciar o procedimento de entrevistas, tem algum conhecimento e
compreensão do problema, provenientes não apenas de seus referentes teóricos,
mas também de sua experência pessoal. Destaca ainda que, paralelo a isso, ele tem
uma expectativa de resultados, e é necessário explicitar essa pré-condição.
Considerar a subjetividade envolvida no processo de coleta de dados significa
cuidado com o rigor (SZYMANSKI, 2002).
Ao se falar em rigor em pesquisas qualitativas, torna-se fundante nos
reportarmos a um “rigor outro” sinalizado por Macedo (2009) quando enfatiza que as
epistemologias qualitativas, no seu percurso político-epistemológico, do ponto de
vista histórico, direcionam-se para “uma pesquisa outra, para uma ciência outra,
para um rigor outro, diria mesmo, e de uma forma significativa para uma formação
outra em relação à pesquisa. (MACEDO, 2009, p. 78, grifo do autor). Nesse sentido,
esse autor enfatiza a coerência do caráter pespectivista das pesquisas qualitativas,
tendo em vista que acolhem, trabalham e aprendem com a diferença,
compreendendo que o conhecimento é do âmbito da heterogeneidade e da polilogia,
haja vista as mútiplas falas e saberes acerca das experências cotidianas.
Assim posto, em se tratando de uma pesquisa de caráter eminentemente
qualitativo, a eleição dos dispositivos de coleta devem corroborar para a fala
espontânea dos entrevistados e uma escuta por parte do entrevistador na qual se
leve em conta os gestos, o que foi dito, o que foi silenciado.
Nos diz Ornellas (2005, p. 58) que “escutar é falar, é dar sentido ao mundo
que nos cerca. A escuta das vozes e dos silencios é na verdade um diálogo dentro
de nós mesmos com as muitas vozes que nos constítuiram e nos constituem”.
Essa autora, ao falar da escuta das vozes e dos silêncios, se reporta à escuta
dos ditos e não ditos, que nos leva a produzir e ampliar o mundo das coisas, dando
a nossa própria versão.
Desse jeito, a entrevista é um dispositivo o qual o pesquisador, ao analisar os
dados obtidos, irá se defrontar com o dito e o não dito na cadeia discursiva dos
sujeitos da pesquisa.
Szymansky (2002) refere-se à análise de entrevistas afirmando que se trata
de um processo que conduz à explicitação do fenômeno pelo pesquisador. Sua
pessoa é o principal instrumento de trabalho, tanto na análise de dados, como na
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produção deles durante a entrevista.
Nessa perspectiva, afirma Ornellas (2011) que a análise é construída através
do material colhido, tendo em vista a desenhar um corpus que revele o sentido da
fala que se vivenciou durante a entrevista. Desse jeito, a análise exige um olhar e
uma escuta minuciosos, sendo necessário que o entrevistador faça a imersão do
próprio pesquisador no corpus do texto. Essa mesma autora afirma que “após a
desgravação, falas, lapsos, atos falhos, palavras, silêncios etc. ocorridos nas
entrevistas, estas são escutadas e auscultadas, o que vai contribuir para o processo
de análise do material vivo que foi coletado” (ORNELLAS, 2011, p. 72).
Sá (1998) assinala que, a rigor, é difícil especificar quais são os métodos mais
bem
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preferências

dentro
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possam

ser

originalmente verdadeiras, observa-se hoje uma importante interpenetração entre
elas.
O viés metodológico adotado na nossa pesquisa, em que a subjetividade
encontra-se imbricada no processo de coleta, nos leva a pensar em dispositivos que
suscitem a produção de sentidos conscientes e inconscientes. Dessa forma,
juntamente com o dispositivo entrevista em profundidade, aqui já explanado,
elegemos o desenho, que abordaremos nos próximos itens.

5.8 Desenho: atividade simbólica

O desenho vem sendo utilizado como recurso metodológico durante muitas
décadas de pesquisa em representações sociais. De Rosa (2014) refere-se à
utilização desse recurso no livro Desenho e linguagem, referindo-se também e
especialmente à sua primeira publicação sobre Representações Sociais da loucura,
reconhecendo a importância da utilização de multimétodo como forma de enriquecer
os resultados da pesquisa.
Essa autora propõe uma discussão acerca da dimensão icônica das
representações sociais como uma oportunidade para a conexão anterior entre teoria
e metodologia cunhada por Moscovici, e mais recentes pesquisas e trabalhos
clássicos desenvolvidos por De Rosa desde 1980, época em que, segundo essa
autora, na psicologia social dominava a metodologia monoteísta, opção pela
produção verbal. Diz ainda que o trabalho em representações sociais tem sido
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largamente pautado na linguística em detrimento do imaginário icônico por um longo
tempo, mas aponta para o surgimento do multimétodo approach (DE ROSA, 1990),
integração verbal a elementos gráficos-pictóricos, permitindo a exploração de
dimensões icônicas, as quais frequentemente evitam o nosso controle racional e a
pressão das normas e da retórica da comunicação e escrita. Afirma essa autora que
a compreensão de diferentes técnicas, as suas peculiaridades ao longo do estudo
em representações sociais, vem apresentando uma constante implementação de
aproximação de multimétodos, integrando técnicas gráficas projetivas e verbais ou
textuais.
Nos diz De Rosa (2014) que com a aplicação do multimétodo iriam emergir
diferenças relativas a especificidades dos dispositivos de investigação. Assinala que,
em particular, era esperado que dimensões mais periféricas de representações
seriam detectadas nos instrumentos estruturados (questionários, escalas de
distância social), enquanto que era previsto que os instrumentos mais projetivos
(verbais, diferenças semânticas e lista de associação livre – mais especificamente os
instrumentos gráficos) poderiam acessar as dimensões mais arcaicas das
representações. Os seus estudos sobre representações sociais da “loucura”,
realizados ao longo de uma década, e baseados no multimétodo, no qual era
solicitado um triplo desenho (“desenho de uma figura humana”, “desenho de uma
pessoa louca”, “desenho de uma pessoa como se fosse uma pessoa louca”),
levaram De Rosa (2009, p. 164) a concluir que:
Indubitavelmente, desenhos são um meio particularmente apropriados para
eliciar núcleo-mítico arcaico fantástico da representação, mesmo no caso de
adultos apresentarem conteúdos latentes da representação social de
loucura que não teriam emergido.Fornecendo valor empírico ao conceito
heurístico da Polifasia Cognitva, os desenhos produzidos por nossos
sujeitos nem sempre revelam um sistema tão arcaico da representação da
loucura.

A afirmativa de De Rosa (2009) nos leva a pensar acerca do desenho como
um dispositivo apropriado para se acessar os materiais inconscientes, embora outros
dispositivos devam ser utilizados, daí a prática de multimétodos.
Na pesquisa Desapareceram os estigmas? Práticas e representações sociais
do “louco” e da “loucura” entre especialistas brasileiros e especialistas em formação
em um contexto de mudanças institucionais no Brasil, De Rosa, Bocci e Pedreira
(2012) utilizam-se do multimétodo, e como dispositivos não verbais as técnicas
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figurativas, incluindo três testes de desenho: a) desenhe uma pessoa, como teste de
controle do desenho da pessoa normal; b) desenhe uma pessoa louca (primeiro
teste experimental); c) desenhe uma pessoa como se fosse uma pessoa louca
(segundo teste experimental).
Nessa pesquisa, as autoras identificaram a capacidade desse recurso gráfico
de sublinhar “os elementos e núcleo estereótipico que caracterizava as diferentes
imagens de ‘pessoa louca’ em comparação a ‘pessoa normal’” (DE ROSA; BOCCI;
PEDREIRA, 2012, p. 169). Analisam que os dispositivos verbais estruturados tornam
possível a identificação das dimensões atitudinais, cognitivas e relacionais, sendo
relações mais periféricas das representações e mais submetidas ao efeito desejado.
As técnicas verbais melhor projetadas (redes associativas e diferencial semântico)
são mais capazes de produzir os fatores estruturais de categorização e polarização
cognitiva e os perfis avaliativos que enfatizam as representações sociais dos objetos
examinados; finalmente, “as técnicas não verbais projetivas (desenhos) podem
revelar núcleos fantásticos e mítico-arcaicos representativos, para mostrar
conteúdos latentes das representações sociais”. (DE ROSA; BOCCI; PEDREIRA,
2012, p. 164).
Assinala De Rosa que pesquisas no campo da doença mental, na Psicologia
Social, foram conduzidas pela cognição social e representações sociais, contudo,
independentemente das afinidades temáticas, os dois paradigmas teóricos (DE
ROSA, 1990) dão raiz ao corpo da pesquisa com diferentes propósitos e
metodologias. Nesses estudos foi dada atenção para a ordem simbólica da realidade
e da origem histórica e cultural (MOSCOVICI, 1986), usando a investigação
articulada associada ao individual e ao social, cognitivo e emocional, simbólico e
cultural e, portanto, não puramente processual – dimensão do processo de
informação (DE ROSA;BOCCI, 2013).
Estendendo a sua pesquisa com a temática doença mental, iniciada em 1970,
De Rosa, Bocci e Pedreira (2012) realizaram pesquisa com 4000 sujeitos entre
crianças, adolescentes e adultos (pais, professores, residentes e especialistas).
Esse estudo demonstrou uma leitura puramente linear da evolução das
representações sociais da doença mental na história, no social e no coletivo
(perspectivas históricas), ou inerente ao desenvolvimento individual, apresentando
desde uma visão mágica da doença mental até a criminalização desta. Segundo
esses autores, essa visão foi gradativamente discriminalizada com a visão médica
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(primeiro com termos estritamente orgânicos, com base na explanação de hipóteses
psicossomáticas) e superada por uma visão psicologizante: a visão da doença
mental – a psicodinâmica, relacional e sociogenética.
Uma dos dispositivos utilizados nessa pesquisa foi o não verbal figurativa,
cuja metodologia consistia em três testes gráficos:
a) o desenho de uma figura humana (Goodenough-Harris: DHF test:
Harris: Italian standardization: Polacek and Carli (1977) usado como teste
controle;
b) o desenho de uma pessoa “louca” (primeiro teste experimental);
c) o desenho como se fosse uma pessoa “louca” (segundo teste
experimental)
Com o cruzamento dos métodos utilizados nessa investigação (verbal, não
verbal, direta e indireta, estruturada e projetiva), essa autora concluiu que,
geralmente, para as crianças pequenas (idades de 5 a 6 anos) a representação da
doença mental estava ancorada no desvio.
Consequentemente, quando se perguntava a essas crianças sobre possíveis
estruturas terapêuticas, eles identificavam a prisão como possibilidade para manter o
tratamento

(a

cura

impossível).

Subsequentemente,

com

o

advento

da

representação da medicalização entre as crianças de 8 a 9 anos, os protagonistas
do tratamento terapêutico tornam-se os médicos e o lugar para tratamento, os
hospitais. Finalmente, durante a adolescência, a representação da doença mental
evoluiu do físico para o psicológico. A família e a sociedade foram, portanto,
indicadas como lugares para tratamento, portanto o terapeutas foram os psquiatras e
os psicólogos. A linguagem usada na adolescência tornou-se mais especializada,
usada pelos especialistas.
Os estudos realizados por De Rosa aqui apresentados confirmam a
importância do uso do multimétodo, o que inclui a técnica do desenho, assim como
forneceram a confirmação da construção teórica do termo “polifasia cognitiva” de
Moscovici (1961, 2000): a coexistência de representações arcaicas e científicas,
cada uma relacionada ao senso comum ou conhecimento especializado divulgado
para o público geral, os quais fazem a expressão do conhecimento regulados por
critérios sociais desejaveis e aparentemente contraditórios.
A pesquisa de caráter eminentemente qualitativa traz no seu âmago a
apreensão de sentidos e significados do nosso objeto de estudo, qual seja,
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representações sociais de profesores sobre o “aluno-estranho” na sala de aula,
colocando a primazia da subjetividade como dinamismo para a construção das
representações sociais. Dessa forma, reafirmamos para o nosso estudo a eleição do
desenho como um dos dos dispositivos de colheita.
Nos diz Macedo (2000, p. 179) que, de uma maneira geral, um dispositivo
projetivo utiliza a projeção, isto é, “um recurso psicossociológico onde o sujeito
percepciona o meio ambiente e responde-lhe em função de suas vivências,
perspectivas, desejos, ideologias etc.” Esse mesmo autor pontua que como objetos
de projeção podem ser utilizados desenhos dos sujeitos interpretados por eles
próprios.
Ainda referente ao desenho como dispositivo de coleta de dados, Ornellas
(2016), coadunando com o pensamento de De Rosa e Macedo, aponta o desenho
como atividade simbólica das imagens expressivas e projetivas, instrumento valioso
como suporte para os conteúdos representativos, possibilitando uma leitura do
universo simbólico onde se encontra subjacente o fenômeno estudado. Nos diz
Ornellas (2016, p. 26): “o desenho é uma produção significante cujo estatuto de
imagem pede uma escuta, tal como a palavra. Para a psicanálise, o desenho é uma
escrita e tem, portanto, uma função de palavra, um caráter singular, único no
simbólico do sujeito.”
Como trabalhamos na perspectiva das metodologias qualitativas, associadas
ao dispositivo desenho, utilizamos a entrevista em profundidade.
No nosso estudo estipulamos previamente o número de quatro sujeitos, uma
vez que um dos recursos metodológicos será a entrevista em profundidade.
Utilizamos também documentos como fonte da análise, tais como o Projeto
Político-Pedagógico (PPP)..
Segundo Macedo (2000), a análise de documento constitui-se num recurso
precioso para esse tipo de pesquisa, seja revelando novos aspectos de uma
questão, seja para aprofundá-la. Segundo esse autor:
[...] citando Jean-Noel Luc, Eric Plaisance (1993) sugere que o corpus dos
textos oficiais é uma fonte importante para o pesquisador em ciências da
educação. Apesar das zonas de sombra ideológicas, em geral estes
documentos oferecem definições significativas sobre políticas educacionais.
(MACEDO, 2000, p. 170).

Macedo (2000) diz ainda que os documentos têm a vantagem de ser fontes
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de informação relativamente estáveis de pesquisa, o que facilita sobremaneira o
trabalho do pesquisador interessado na qualidade das práticas humanas e na
fugacidade destas.
A seleção dos referidos dispositivos visou contemplar os objetivos constantes
no escopo desta pesquisa de forma a apreender as representações sociais de
professor acerca do “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula. A escuta aos
sujeitos da pesquisa, o levantamento dos dados junto à escola, o tratamento e a
triangulação contribuiram para desvelar as representações sociais sobre o “alunoestranho” na sala de aula e suas implicações nas práticas docentes, aspectos que
abordaremos a seguir.

5.9 Entre o dito e o não dito: dispositivos de colheita e a escuta aos
sujeitos
E depois saberei como pintar e escrever, depois da estranha mas íntima
resposta. Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o que eu te falo e
sim outra coisa. Capta essa coisa que me escapa e no entanto vivo dela e
estou à tona de brilhante escuridão. (LISPECTOR, 2020, p. 12).

O dizer de Clarice Lispector na citação acima nos faz pensar sobre os nossos
dispositivos: a entrevista e o desenho, que levam pesquisador e sujeitos a trilharem
um caminho entre o dito e o não dito,onde transitam a fala, a escuta, o silêncio, a
resposta, “à tona da brilhante escuridão”, ou seja, em vias de tornar familiar o
estranho.
5.9.1 Construção do corpus e aplicação dos dispositivos: entrevista e desenho

No decorrer da construção da pesquisa, passamos por processos que
envolvem a delimitação do objeto, dos sujeitos e do contexto. No entanto, afirma Sá
(1998), a pesquisa somente se completa com a definição da metodologia que deverá
ser utilizada para o acesso ao fenômeno de representação social que escolhemos
estudar.
A pesquisa de caráter eminentemente qualitativo vai ao encontro dos sujeitos
sociais no seu âmago, para o olhar e escuta acerca do seu saber sobre o objeto em
estudo. Como nas palavras de Clarice Lispector (2020), o pesquisador vai em busca
da sua “estranha mas íntima resposta”, ouvi-la no seu silêncio, captar o que lhe
escapa. A fase de estudo do nosso objeto investigativo no campo de pesquisa foi
realizado de forma peculiar, tendo em vista a crise pandêmica que assola o país e o
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mundo, mas que em nada desconstruiu a expectativa da pesquisadora em descerrar
a cortina deste último Ato, trazendo em cena os sujeitos da pesquisa.
A imersão no campo transcorreu durante o período letivo, iniciado com o
contato com os gestores da escola, ajustes de recrutamento dos participantes da
pesquisa e o encontro propriamente dito com os sujeitos. Nessa perspectiva, a
coleta ocorreu de forma on-line, tendo como dispositivos a entrevista em
profundidade e o desenho. Dessa forma, o contato visual entre pesquisadora e
sujeitos foi mediado por uma tela, através de meios eletrônicos.
Os sujeitos que colaboraram com a realização deste estudo são quatro docentes do
Ensino Fundamental I de uma escola pública da cidade de Salvador, do sexo
feminino, na faixa etária de 34 a 63 anos. Optou-se por escutar, através de
entrevista e desenho, quatro professores.
A disponibilidade da pesquisadora para a escuta aos sujeitos da pesquisa foi
associada ao desejo de falar destes sujeitos sobre a temática “aluno-estranho” na
sala de aula. O desenho como ato de expressão e prática discursiva, assim como a
entrevista, desvela as matizes simbólicas, ideológicas e históricas que envolvem os
textos enunciados pelos participantes e que constituem o corpus da temática em
estudo. A eleição desses dois dispositivos atendem de formas diferentes os objetivos
propostos no escopo desta pesquisa, desvelando conhecimentos sobre as
representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho” na sala de aula.
O primeiro dispositivo de coleta de informações utilizado foi a entrevista em
profundidade, mediado por um roteiro previamente construído (APÊNDICE D).
A entrevista em profundidade, um dos dispositivos utilizados nas pesquisas
em representações sociais, é preconizada por Jodelet, que defende a necessidade
de fazer boas perguntas aos sujeitos ao utilizar-se desse recurso (SÁ, 1998).
Pontua Sá (1998, p. 90) que Jodelet sugere que se comece com perguntas de
caráter mais objetivo, factuais e relacionadas às experiências cotidianas dos
sujeitos, e de forma gradativa passar a perguntas que envolvam reflexões mais
abstratas e julgamentos. As entrevistas foram antecedidas por contatos telefônicos e
mensagens de WhatsApp para o estabelecimento de um contrato entre as partes e a
construção de uma relação transferencial. No dizer de Szymanski (2002), aqui já
pontuado, o pesquisador pretende criar uma relação de confiabilidade de forma que
o entrevistado se abra, ou seja, produza associações livres.
Essa autora afirma que há algo que o entrevistador está querendo conhecer e
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através da interação com quem é entrevistado, possuidor de um conhecimento, irá
disponibilizá-lo de uma forma singular naquele momento para aquele interlocutor.
“Muitas vezes, esse conhecimento nunca foi exposto numa narrativa, nunca foi
tematizado.” (SZYMANSKI, 2002, p. 14).
Coadunando com essa ideia, pontua Sá (1998) que é uma noção bastante
difundida a de que o material discursivo do qual se queira apreender as
representações deve ter sido produzido pelos sujeitos da forma mais espontânea
possível.

5.9.2 Entrevista em profundidade

As entrevistas foram realizadas de forma individual e inicialmente a
pesquisadora apresentou-se ao entrevistado, fornecendo-lhe informações sobre a
instituição de origem e qual o tema da pesquisa. Foi informado ainda que a
entrevista seria gravada e assegurado seu direito ao anonimato, e que o nosso
contato teria uma duração de aproximadamente duas horas. Esse contato inicial foi
de suma importância para a promoção de um clima de tranquilidade, uma vez que
todos os participantes, de antemão, referiram não saber sobre a temática, denotando
uma certa apreensão. Com a utilização da entrevista em profundidade, a
flexibilização possibilitou que as associações fluíssem. No dizer de Moré (2015, p.
129), a entrevista “não busca respostas verdadeiras, mas sim, subjetivamente,
sinceras”. Essa autora afirma que quem controlará o fluxo da narrativa após as
indagações do pesquisador será o participante, visto que suas respostas serão
abertas, sem respostas preestabelecidas, cabendo ao pesquisador o controle desse
fluxo, visando a mantê-lo em torno do objetivo de pesquisa proposto.
Nesse sentido, o retorno ao problema e objetivos da pesquisa se fizeram
presentes durante todo o processo do trabalho de campo. E na perspectiva de se
conhecer o saber-fazer desses professores com o “aluno-estranho” na sala de aula,
os sujeitos falaram da suas práticas docentes e das suas experiências.
Os dados coletados a partir desse instrumento foram sintetizados para
verificar as recorrências de respostas apresentadas pelos sujeitos.
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5.9.3 Desenho: atividade simbólica

Após a entrevista aplicou-se o dispositivo desenho como um meio
complementar de escuta aos sujeitos sobre as vivências cotidianas com o “alunoestranho” na sala de aula.
Pontua Campos (1969) que o primeiro trabalho digno de ser registrado sobre
o desenho como fenômeno expressivo foi realizado por Ricci, em Bolonha, em 1887,
que desenvolveu estudos sobre desenhos feitos por crianças, estudando os vários
estágios da evolução do desenho da figura humana, especificamente nos “[...]
aspectos estéticos e na evolução da cor e suas relações com a arte primitiva”
(CAMPOS, 1969, p. 11). Diz ainda essa autora que nos anos que se seguiram às
investigações assistemáticas do simbolismo do desenho, a contribuição da
psicanálise levou tanto leigos quanto clínicos a se conscientizarem do fenômeno de
que o inconsciente se revela através de aspectos simbólicos do desenho. O desenho
enquanto técnica projetiva possibilita o acesso aos afetos, desejos e significados que
não são expressos conscientemente pelos sujeitos.
Enquanto técnica projetiva o desenho não representa apenas o produto de
uma estética particular. Essa concepção valoriza as relações que se determinam
entre a realidade psíquica do sujeito, o emocional, o intelectual social e cultural.
Ainda assinala Campos (1969) que sujeito não desenha apenas o que vê, mas o que
sente em adição ao que vê .
Nos diz Macedo (2006) que uma técnica projetiva utiliza uma projeção, isto é,
um recurso psicossociológico no qual o sujeito se apercebe do meio ambiente e lhe
responde em função de suas vivências, perspectivas, desejos, ideologias. Esse
autor diz ainda que através das projeções estará sendo representado “parte do
mundo das opacidades, do sabido, mas não conhecido, do inconsciente políticocultural, dos arquétipos e do habitus, que em muitos momentos, nos orientam num
nível de consciência pouco evidente” (MACEDO, 2006, p. 118).
Propõe Souza (2011) se considerar o desenho como uma possível produção
gráfica da criança, a exemplo da produção onírica, como resultado de um trabalho
psíquico, e que qualquer busca de sentido só será alcançada se este puder ser
inserido em um diálogo e uma certa postura de escuta.
Nesse veio, pontua Ornellas (2016) que o desenho, enquanto atividade
simbólica das imagens expressivas e projetivas, apresenta-se como um valioso
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canal e serve de sustentação para os conteúdos representativos, possibilitando uma
leitura desse universo onde se encontra latente o fenômeno estudado.
Dessa forma, solicitou-se que os entrevistados seguissem a seguinte
consigna: “De posse de uma folha de papel e lápis grafite, você vai desenhar as
suas ideias, vivências, sentidos sobre o ‘aluno-estranho’ na sala de aula, no âmbito
de suas práticas docentes.” Foi dado um tempo livre para a realização dessa
consigna, e ao término do desenho solicitou-se que fosse dado um título e elaborada
uma pequena história sobre o desenho realizado.
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6 ANÁLISE DOS DADOS

6.1 Aspectos históricos

A etapa análise dos discursos e dos desenhos, baseada nos fundamentos
teóricos da Análise de Discurso pecheutiana, ocorrerá no processo da pesquisa.
Segundo Garcia (2003), a análise do discurso de vertente francesa, proposta
epistemológica de caráter interdisciplinar de Pêcheux como forma de articular
Ciências Sociais (História, Sociologia e Filosofia), Linguística, Teoria do Discurso e
Psicanálise, inaugurou um novo período de reflexão não só sobre a linguagem, mas
também sobre a ideologia – e das relações possíveis, de natureza e, sobretudo, das
relações intervalares entre essas concepções por meio da formulação da noção de
discurso. Surgiu reagindo às concepções (até então correntes – e predominantes –
na França da década de 1960) de ideologia nas teorias sociais e de linguagem na
Linguística (GARCIA, 2003). Nos diz Gadet (1997) que a Análise do Discurso emergiu sob
uma conjuntura dominada pelo estruturalismo ainda pouco crtiticado na linguística.
Henry (1997) afirma que, no fim da década de 1960, o estruturalismo estava no seu
apogeu, e o que interessava a Pêcheux no estruturalismo seriam os aspectos que supunham
uma atitude não reducionista no que se refere à linguagem. Pontua Henry (1997) que Péchuex
visava a uma transformação da prática em ciências sociais, que seria uma transformação que
poderia fazer dessa prática uma prática verdadeiramente cientifica. E sinaliza que Pècheux
acrescenta ainda algo concernente à prática política que nos leva a retornar a análise de
discurso: “Ele diz que o instrumento da prática política é o discurso e mais precisamente , que a
prática política tem como função pelo discurso, transformar as relações sociais reformulando a
demanda social.” (HENRY, 1997, p. 24).
A Análise de Discurso emergiu na epóca do estruturalismo, porém, na sua história, temos
estudos preliminares a partir do século XIX, com estudos de texto, em sua materialidade
linguística, em M. Bréal, com sua semântica histórica. No século XX surgiram os estudos dos
formalistas russos (anos 1920-1930), que já pressentiam no texto uma estrutura.
Nos anos 1960, a análise de discurso adentra o espaço de questões criadas pela relação
entre três domínios disciplinares que são ao mesmo tempo uma ruptura com o século XIX: a
Linguística, o Marxismo e a Psicanálise (ORLANDI, 2001) .
Orlandi (2001) destaca que a análise do discurso pressupõe o legado do materialismo
histórico, ou seja, o de que há um real da história, mostrando que o homem faz história, mas isto
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também não lhe é transparente. Daí, entrelaçando a língua com a história na produção de
sentidos, esses estudos do discurso trabalham com o que vai se chamar a forma material (não
abstrata como a da Linguística), que é a forma encarnada na história para produzir sentidos: essa
forma é, portanto, linguístico-histórica.

6.2 Aspectos conceituais

6.2.1 Sujeito, linguagem e ideologia

A análise do discurso francesa é uma forma de problematizar as diferentes
visões e leituras de mundo dos sujeitos sociais, articulando linguagem e sociedade,
entremeadas pelo contexto histórico/ideológico e pelo inconsciente (PÊCHEUX,
1997). Pontua Garcia (2003, p. 127) que,
Do ponto de vista da Análise do Discurso, a linguagem tem na incompletude
um de seus fundamentos: tudo não pode ser dito, e o que pode ser dito
pode não sê-lo de qualquer maneira. A este princípio constitutivo da
linguagem, e cerne do conceito de formação discursiva, corresponde o
impossível da língua, o qual se inscreve no real da língua.

Garcia (2003) nos leva a pensar que a linguagem tem como característica a
incompletude, ou seja, nem tudo pode ser dito, sendo esse o seu princípio
constitutivo.
Diz ainda Garcia (2003, p. 128, grifo do autor):
Por isto a linguagem não é una (homogênea), assim como (e uma vez que)
o sujeito é ‘dividido’, polifônico, descentralizado. Os sentidos só não tendem
à dispersão ad infinitum porque são circunscritos por determinada Formação
Discursiva, que os delimita. Mas também horizonte, linhas de fuga, pontos
de deriva.

Essa autora nos chama atenção para o fato de que a linguagem não é
homogênea e o sujeito é “dividido”, polifônico, descentralizado, mas os sentidos não
tendem à dispersão, por terem a formação discursiva que os delimita.
Henry (2007) sinaliza que é justamente para romper com a concepção
tradicional da linguagem que Pêcheux fez intervir o discurso e tentou elaborar
teoricamente, conceitualmente e empiricamente uma concepção original sobre este.
Ainda nessa perspectiva, nos diz Orlandi (2001) que a Análise do Discurso

167

não trabalha com a língua enquanto sistema abstrato, mas com a língua no mundo.
Isso significa com homens falando, produzindo sentidos não apenas como sujeitos
individuais, mas enquanto membros de uma sociedade. Orlandi (2001) diz ainda que
nesse sentido, em que se considera o homem na sua historicidade, deve-se
considerar os processos e condições de produção da linguagem, a análise da
relação estabelecida pela língua, por quem diz e onde se diz.
Assim, para encontrar as regularidades da linguagem em sua produção, o
analista de discurso relaciona a linguagem à sua exterioridade. Em consequência,
diferentemente da linguística, não se trabalha com a língua fechada em si mesma,
mas com o discurso. Pautada em Pêcheux, Orlandi (2001) afirma que não há
discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o sujeito é interpelado pela
ideologia, é assim que a língua faz sentido.
Um conceito central permite situar o ponto no qual vem se cristalizar a maior
parte das dificuldades até aqui evocadas: o conceito de sujeito (GADET et al., 1997).
Esses autores trazem o conceito de sujeito do inconsciente, tal como Lacan o
forja ao longo de sua obra, colocando que esse conceito sofre uma série de
transformações que, para não serem tão contraditórias, apuram o próprio conceito.
Afirmam que Lacan distanciou muito cedo e de forma definitiva o conceito de
qualquer forma – ainda que metaforicamente – de localização e de substancialização
para inscrevê-lo exclusivamente no registro da estrutura.
Henry (1997), pautado em Althusser, diz que tendo como referência a
ideologia é que Pêcheux introduz o sujeito enquanto efeito ideológico elementar.
Nos diz Henry (1997, p. 30), “É enquanto sujeito que qualquer pessoa é
interpelada a ocupar um lugar determinado no sistema de produção.” Prossegue,
ainda baseado em Althusser, afirmando que “A ideologia não existe senão por e
para os sujeitos”; esse autor acrescenta que não existe prática senão sob uma
ideologia. Dessa forma, sinaliza Henry (1997), todo sujeito humano, isto é, social, só
pode ser agente de uma prática enquanto sujeito.
Segundo Henry (1997), Althusser comunga com as mesmas ideias de Lacan,
Derrida e Foucault sobre o estatuto dos sujeitos.
O sujeito, para Althusser, é sujeito da ideologia. O sujeito, para Foucault, é
ocupar uma posição enquanto enunciador. O sujeito de Derrida é o sujeito do “jogo
da ordem do signo”. Os sujeitos de Lacan, Foucault e Derrida são ligados à
linguagem ou ao signo (HENRY, 1997).
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Referindo-se à forma-sujeito histórico, Orlandi (2001) coloca que essa
condição corresponde à da sociedade atual, representando a contradição, ou seja, o
sujeito ao mesmo tempo livre e submisso.
Esse autor assinala que esse sujeito é capaz de uma liberdade sem limites e
uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua, para
sabê-la. Diz que essa é a base do que chamamos assujeitamento. Nesse veio, nos
traz a linguagem na condição de incompletude. Nem sujeitos, nem sentidos estão
completos, já feitos, constituídos definitivamente. “Essa incompletude atesta a
abertura do simbólico, pois a falta é também o lugar do possível.” (ORLANDI, 2001,
p. 52).

6.2.2 Discurso e formação discursiva

Althusser, quando se refere ao sujeito enquanto efeito ideológico, não está
muito interessado na linguagem, no entanto, faz um paralelo entre a evidência da
transparência da linguagem e a evidência segundo a qual somos sujeitos (HENRY,
1997). Pontua Henry (1997) que foi para expressar essa ligação que Pêcheux
introduziu aquilo que ele chama discurso, tentando desenvolver uma teoria do
discurso e um dispositivo operacional de análise do discurso.
Para Pêcheux (1997, p. 82), o termo discurso implica que não se trata
necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B, mas, de modo
mais geral, de um “efeito de sentidos” entre os pontos de A e B. Para esse autor,
Um discurso não apresenta na sua materialidade textual,uma unidade
orgânica em um só nível que se poderia colocar em evidência a partir do
próprio discurso, mas que toda forma discursiva particular remete
necessariamente à série de formas possíveis, e que essas remissões da
superfície de cada discurso ás superfícies possíveis que lhe são (em parte)
justapostas na operação de análise, constituem justamente os sintomas
pertinentes do processo de produção dominante que rege o discurso
submetido á análise. (PÊCHEUX, 1997, p. 105, grifo nosso).

Em relação ao termo “discurso”, Pêcheux (1997) afirma que como funciona na
expressão “teoria do discurso”, há dois equívocos que são complementares e que
devem ser evitados. O primeiro consiste em confundir discurso e fala (no sentido
saussuriano). O discurso seria então “a realização em atos verbais da liberdade
subjetiva que ‘escapa ao sistema’ (da língua)” (FUCHS; PÊCHEUX,1997, p. 178).
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Contrariando essa interpretação, Pêcheux (1997) afirma que a teoria do
discurso e os procedimentos que ela engaja não poderiam ser identificados com
uma “línguística da fala”. Quanto ao segundo equívoco, esse autor aponta que se
opõe ao primeiro porque “distorce no outro sentido” a significação do termo,
enxergando aí um suplemento social do enunciado, logo um elemento particular do
sistema da língua, que a “linguística clássica” teria negligenciado.
Nos diz Pêcheux (1997) que frente a essas duas deformações da realidade
designada pelo termo “discurso”, considera útil introduzir a distinção entre base
(linguística) e processo (discursivo) que se desenvolve sobre essa base. Esse autor
afirma que somente essa base pode autorizar a consideração das relações de
contradição, antagonismo, aliança, absorção entre formações discursivas que
pertencem a formações ideológicas diferentes, sem, no entanto, implicar a existência
mítica de uma pluralidade de “línguas” pertencendo a estas diferentes formações
(PÊCHEUX, 1997).
Referente à formação discursiva, assinala Orlandi (2001) que as palavras não
têm um sentido próprio, preso a sua literalidade, ou seja, em princípio não há sentido
sem metáfora .
Pautada em Pêcheux, Orlandi (2001) afirma que o sentido é sempre uma
palavra, uma expressão ou uma proposição por uma outra proposição, por uma
outra palavra, uma outra expressão ou proposição. E é por esse relacionamento,
essa superposição, essa transferência (methapora) que elementos significantes
passam a se confrontar, de modo que se revestem de sentido.

6.3 Dispositivos de análise

Na Análise do Discurso, ao se falar em dispositivos de análise, deve-se
considerar o lugar da interpretação e o que se espera do analista quando se propõe
a utilizar esse dispositivo.
Pêcheux (1997) pontua que até os recentes desenvolvimentos da ciência
linguística, estudar uma língua era, na maioria das vezes, estudar textos, e colocar a
seu respeito questões provenientes da prática escolar e da atividade do gramático,
quais sejam: “De que fala esse texto?”; “Quais são as idéias principais contidas
neste texto?”; “Esse texto está em conformidade com as normas da língua na qual
ele se apresenta?” Nos diz esse autor que essas questões colocadas em evidência
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pelo texto ajudavam a responder às questões que diziam respeito ao sentido do
texto (o que o autor “quis dizer”?). A Análise do Discurso se contrapõe a essa
abordagem que atende às especificações da Análise de Conteúdo até então vigente.
Para a Análise do Discurso, o que se espera do dispositivo do analista é que a
interpretação lhe permita trabalhar não numa posição neutra, mas relativizada,
afirma Orlandi (2001). Essa autora sinaliza que é preciso que o analista atravesse o
efeito de transparência da linguagem, no descentramento de sujeito e efeito
metafórico, isto é, no equívoco, na falha e na materialidade. No trabalho da
ideologia. Nesse sentido, traz como um dos dispositivos a escuta discursiva, e nessa
empreitada a interpretação e a descrição devem estar inter-relacionadas. Orlandi
(2001) diz ainda que não há análise de discurso sem a mediação teórica permeando
todo o processo da análise do início ao fim, trabalhando a intermitência entre a
descrição e a interpretação. E ressalta que é assim que o analista de discurso
“encara a linguagem”.
Tendo essa premissa básica em conta, o analista poderá partir para a
construção do seu dispositivo analítico, que é particular e que tem a ver com a sua
questão e constituição de corpus que ele visa compreender.
Em primeiro lugar o analista deve trabalhar com a constituição do corpus. A
delimitação do corpus, não deve seguir critérios empíricos (positivistas) e sim
teóricos. Em geral distingue-se o corpus experimental e o de arquivo. Geralmente, a
Análise do Discurso se interessa por práticas discursivas de diferentes naturezas:
imagens, sons, letras etc.
Não se objetiva, nessa forma de análise, a exaustividade, nem a completude
em relação ao objeto empírico. Sinaliza Orlandi (2001) que a dificuldade está em não
haver um contato inaugural com o discurso (ou discursos), com o material que é
nosso objeto de análise, haja vista que ele não se dá de forma posta, já pronta.
Ressalta que o corpus resulta da construção do analista. Nos diz ainda essa autora
que
Inicia-se o trabalho de análise pela configuração de corpus, delineando seus
limites, fazendo recortes na medida em que se vai iniciando um primeiro
trabalho de análise, retomando conceitos e noções, pois a análise de
discurso tem um procedimento que demanda ir e vir constante entre teoria,
consulta ao corpus e análise. Esse procedimento dá-se ao longo de todo o
trabalho. (ORLANDI, 2001, p. 66).
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Nesse sentido, essa autora aponta que o contato inicial com o discurso, que é
o nosso material de análise, resulta da construção do corpus pelo analista com o
entrecuzamento da problemática com a fundamentação teórica. Durante o trabalho,
o ir e vir entre teoria, consulta ao corpus e análise é uma constante.
A passagem inicial fundamental entre a superfície linguística (o material bruto
coletado, tal como existe) e o objeto discursivo este sendo definida pelo fato de que
o corpus já recebeu um primeiro tratamento de análise superficial, feito em primeira
mão pelo analista, e já se encontra de-superficializado. Orlandi (2001) nos diz que
de-superficialização tem relação com o que se chama de materialidade linguística: o
como se diz, o quem diz, em que circunstâncias etc. Isto é, naquilo que se mostra
em sua sintaxe e enquanto processo de enunciação (em que o sujeito se marca no
que diz), fornecendo-nos pistas para compreendermos o modo como o discurso que
pesquisamos se textualiza.
Numa segunda fase o analista aprofunda a análise para atingir o processo
discursivo. Pontua Orlandi (2001) que nessa nova passagem, agora de objeto
discursivo para o processo discursivo, passamos ao mesmo tempo das formações
discursivas para sua relação com a ideologia, o que nos permite compreender como
se constituem os sentidos desse dizer. Dessa forma, sinaliza essa autora, passa-se
da superfície linguística (corpus bruto, textos) para o objeto discursivo, e deste para
o processo discursivo. Isto resulta, para o analista com seu dispositivo, em mostrar o
papel da ideologia.
Trabalhando essas etapas da análise é que se observa os efeitos da língua
na ideologia e a materialização desta na língua, ressaltando-se que é assim que o
analista apreende a historicidade do texto (ORLANDI, 2001).
Essa teorização sobre o construto epistemológico da análise do discurso
endossa a nossa escolha por esse embasamento para a “análise de dados”, o que
coaduna também com a nossa escolha dentro da teoria das representações sociais
pela abordagem processual, que concebe a representação social como afetiva e
subjetiva no seu encontro entre o individual e o social, passível de mudança e não
apenas cognitiva. A apreciação das falas dos sujeitos privilegiará o dito e o não dito
no entremeio entre o consciente e o inconsciente, conduzirá o nosso caminho
metodológico, uma vez que, como nos diz Moscovici (2015, p. 219):
[...] é evidente que a cognição organiza o social desde que esse a governe e
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o simbólico module constantemente nossas aventuras humanas, sob essa
forma mais elevada que é a linguagem. Não há representações sociais sem
linguagem, do mesmo modo que sem elas não há sociedade. O lugar do
linguístico na análise das representações sociais não pode, por conseguinte,
ser evitado: as palavras não são a tradução direta das ideias, do mesmo
modo que os discursos não são nunca as reflexões imediatas das posições
sociais.

Moscovici (2015) nos chama atenção para a importância do linguístico na
análise das representações sociais do ponto de vista do discurso e não das
palavras. Para esse autor, as palavras não traduzem diretamente as ideias, como os
discursos não traduzem as reflexões imediatas das posições sociais.
Nesse sentido, trata-se de um movimento interpretativo do início ao fim. De
acordo com essa perspectiva, uma das primeiras tarefas na análise é o exame
atento e minucioso dos “dados coletados” no campo de pesquisa. Em seguida, após
certo tempo de imersão em campo, o pesquisador indagará sobre a relevância dos
“dados coletados” de acordo com o objeto pesquisado.
Em seguida, à medida que ocorre a leitura descritiva e interpretativa, ao longo
de todo o procedimento analítico, ao lado do mecanismo parafrástico, as sinonímias,
observando o que chamamos de efeitos metafóricos, o dito e o não dito, atentando
para os silêncios, reagrupam-se as informações em unidades de análise, passando
para a etapa da organização e síntese, que vai ter o seu momento final nas
considerações conclusivas.
Ressaltamos que durante o processo analítico, conforme a natureza
fenomenológica da pesquisa, estaremos receptivos a todas as referências de
saberes, com o objetivo de apreender as representações sociais de professor acerca
do “aluno-estranho” na sala de aula.
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7 ANÁLISE DAS FALAS, DISCURSOS, DESENHOS

7.1 Entrevistas: entre o dito e o não dito

Após a aplicação dos dispositivos de colheita, foi realizada a análise com a
transcrição das entrevistas. Nos diz Szymanski (2002, p. 74) que
[...] o processo de transcrição de entrevista é também um momento de
análise, quando realizado pelo próprio pesquisador. Ao transcrever, revivese a cena da entrevista, e aspectos da interação são relembrados. Cada
reencontro com a fala do entrevistado é um novo momento de reviver e
refletir.

No decorrer das transcrições das entrevistas foi-se aos poucos retomando o
objeto de estudo da nossa pesquisa, os seus objetivos e problematizações, ao
mesmo tempo revivendo-se as cenas com os afetos e desejos dos professores, as
suas preocupações e anseios acerca desse encontro com o outro-diferente na sala
de aula.
Após esse primeiro momento foi efetuada a leitura das falas através da
escuta/leitura, atentando-se para os temas que emergiram no decorrer das
associações livres, reunindo-os em unidades de análise.
Para analisar os dados levantados tivemos como suporte a Análise de
Discurso de vertente francesa. No dizer de Pêcheux (1997):
A análise do Discurso Francesa é uma forma de problematizar as diferentes
visões e leituras de mundo dos sujeitos sociais, articulando linguagem e
sociedade, entremeadas pelo contexto histórico-ideológico e pelo
inconsciente.

De posse desses discursos, entrevistas e desenhos, e após a leitura do
material coletado, nos foi possibilitado selecionar seis unidades de análise, a saber:
a) Formação especializada;
b) Despreparo da escola frente ao “aluno-estranho”;
c) Ausência da família;
d) Aluno-estranho ;
e) Escuta ao professor;
f) Dificuldade no processo de ensinar e aprender.
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7.1.1 Formação especializada

A unidade formação especializada foi pontuada por todos os professores
quando solicitados a discorrer sobre o estilo de ser professor com o “aluno-estranho”
na sala de aula, como indica a fala a seguir:
Me deparo com circunstâncias... como trabalhar com esse aluno na sala de
aula. Caracterizo como algo que desafia a gente. Trabalha o lado humano
da gente. Tem os mais carinhosos. O professor que ama o aluno que
merece fazer parte do processo educativo. Desafiado a melhorar esse
processo de formação. (SUJEITO A, grifo nosso).

A fala do Sujeito A em relação à problemática formação de professor nos leva
a refletir acerca do encontro do professor com a falta, com o não saber-fazer
pedagógico no cotidiano com o “aluno-estranho” na sala de aula. Nesse sentido,
quando o Sujeito A diz sentir-se desafiado a melhorar a formação, indica que ele
percebe a formação como um processo facilitador para o encontro com a diferença
na sala de aula.
Corroborando com a fala do Sujeito A, pontua Jesus (2006) que pesquisas
recentes evidenciam que os professores manifestam ter dificuldades em trabalhar
com alunos com algum tipo de deficiência. “Mais que isso, apontam que muitos não
acreditam em sua capacidade de mudar esse quadro.” (JESUS, 2006, p. 97). Esse
autor prossegue: “concordamos com Figueiredo (2002, p. 76), quando afirma que
‘isto decorre da dificuldade de trabalhar pedagogicamente com a diversidade’.”
(JESUS, 2006, p. 97). A fala do Sujeito B evidencia esse pensamento:
É difícil ser professor de pessoas com Necessidades Especiais. Nós
não estamos preparados. A professora, quando encontra um aluno assim,
é um desafio. Você tem que aprender coisas novas para desenvolver o
aprendizado. Procurar caminhos que essa pessoa possa trilhar. Eu criava o
meu material para aqueles que se predispunham. (SUJEITO B, grifo nosso).

No entanto, nos diz Jesus (2006), inspirado em Nóvoa, que acredita que a
qualificação do professor se constitui numa forma de fortalecimento da qualidade do
atendimento aos alunos no seu conjunto e da crença dos professores de que podem
construir novas alternativas e competências.
A crença de construção de novas alternativas e competências apontada por
Nóvoa (1992) citado por JESUS, (2006) pode ser ilustrada com a fala de um dos
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sujeitos da pesquisa quando diz:
Tenho uma deficiência muito grande, tenho que me capacitar em
metodologia. Não estou com aluno de inclusão no trabalho remoto (se
tivesse, usaria). A forma, acredito que seja de uma forma prática. Os
outros é por meio da investigação. Agora, com esse de inclusão, como
será? Falta metodologia, estratégia. (SUJEITO C, grifo nosso).

Embora a fala do Sujeito C sinalize o seu desconhecimento sobre
metodologia e estratégia para o trabalho com esse “aluno-estranho”, aponta para
uma alternativa, quando diz que acredita que deva ser de uma forma prática. Essa
afirmativa nos faz pensar na possibilidade de uma construção criativa do professor
no seu saber-fazer pedagógico em relação ao “aluno-estranho”.
Nesse sentido, o despreparo para a prática com esse aluno, que foi recorrente
nas falas dos sujeitos da pesquisa, destoa do pensar de Skliar (2012, p. 3), quando
pontua: “não é que não estejam preparados. Acho que não há um consenso sobre o
que significa ‘estar preparado’ e, muito menos, em relação a como essa formação
deve acontecer.” Esse autor afirma que talvez haja uma necessidade mais
importante, que é aquela de uma reformulação sobre as relações com os outros na
pedagogia. Diz ainda não concordar com o processo formativo em que se utilizam as
mesmas estratégias no campo mais clínico e terapêutico da educação especial.
Afirma Skliar (2006) que essa formação conserva cristalizadas as mesmas
estratégias, os mesmos textos, reprodutores de um discurso racional, técnico,
especializado sobre esse outro “específico” que está sendo chamado à inclusão, por
considerar que os conteúdos teórico-metodológicos são marcados por invenções,
estereótipos, tradições, e fixações de alteridade (SKLIAR, 2006). Com essa
afirmativa, Skliar (2006) nos traz um posicionamento sobre formação que contraria
as idéias de formação que vêm sendo concebidas com uma ênfase no saber técnico
sobre esse outro-estranho. Ao se analisar a fala do Sujeito D é possível também
pensar uma aproximação do professor dessa concepção:
Como não tenho muita vivência... esse professor tem que estar
preparado em termos pedagógicos, mas com sensibilidade, o trato.
Não adianta essa bagagem técnica. E mais a estrutura física da escola.
(SUJEITO D, grifo nosso).

O discurso do Sujeito D fala de “sensibilidade” e “trato”, o que nos faz pensar
na preocupação do professor também com a relação professor–“aluno-estranho” no
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cotidiano da sala de aula no que tange à intersubjetividade, pois de acordo com
Jodelet (2017a) as representações sociais remetem às trocas dialógicas, acordos e
divergências, nas interações sociais. Nesse sentido, pontua Skliar (2012, p. 3):
Se continuarmos a formar professores que tenham somente um discurso
racional e técnico em relação aos alunos, mas não no sentido de que ele
possa pensar e viver a experiência deles, o panorama continuará sendo
obscuro e esses sujeitos continuarão a ser pensados e tratados como
anormais, que devem ser punidos.

Skliar nos traz uma concepção acerca de formação de professores com um
olhar voltado para a experiência relacional do professor com o “aluno-estranho” sem
ideias pré concebidas.
Nóvoa (2002, p. 39) afirma que estar em formação “implica um investimento
pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os professores e os projetos próprios, com
vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional”.
Nesse veio, Ornellas (2019), em seus estudos sobre a constituição de
professor-sujeito, defendido aqui nesta tese, demarca uma possibilidade de se
pensar a formação para a diferença. Essa autora revela a necessidade de engendrar
a formação do professor-sujeito de forma que “afeto e saber estejam amalgamados
para que o aprender desse aluno se presentifique em ato” (ORNELLAS, 2019, p.
53).
É relevante ainda considerar o embasamento desta tese na Teoria das
representações sociais, uma vez que as representações sociais têm como premissa
básica trazer para a familiaridade aquilo que nos é estranho, e dessa forma orientam
e justificam comportamentos aprendidos no contexto sociocultural construídos tanto
por processos conscientes como inconscientes, como ficou evidenciado nas falas
dos sujeitos da pesquisa.
A unidade de análise formação especializada é um achado fundante para o
fenômeno em estudo, por ser um fator tido como relevante pelos sujeitos da
pesquisa para o encontro professor–“aluno-estranho” na sala de aula. Os
professores colocam como premissa básica o conhecimento técnico sobre esse
outro que os desestabilizam. Pode-se pensar que nos aproximamos de uma
representação de professor sobre o “aluno-estranho” ancorada no saber científico
sobre o outro, como forma de trazer para a familiaridade o que lhe é desconhecido.
Por outro lado, os pesquisadores e teóricos aqui citados coadunam com a
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perspectiva do nosso estudo, vislumbram um processo formativo em que seja
possibilitada a escuta ao professor, que na sua prática docente é interpelado pelo
fenômeno do estranhamento, fazendo-se necessário nesse processo formativo
desvelar um novo estilo de trazer para a familiaridade o que lhe é estranho.
7.1.2 Despreparo da escola frente ao “aluno-estranho”
A unidade de análise despreparo da escola frente ao “aluno-estranho” foi
também frequente nos discursos dos sujeitos da pesquisa.
A análise dessa recorrência nos leva a refletir acerca da escola como espaço
social legitimado para a inserção da criança após a sua constituição enquanto sujeito
no contexto microssocial, a família. Nos diz Ariés (1978) que houve um tempo,
situado na Idade Média, em que não estava programado um lugar específico para a
criança. Uma vez desmamada, tornava-se uma companhia natural do adulto.
Diz-nos

Kupfer

(2007)

que

a

criança

moderna

é

uma

criança

indissoluvelmente ligada à escola, que lhe atribui o lugar social, a inserção social e a
constitui e lhe dá uma identidade. Referente às crianças que fogem ao padrão
formalizado pela escola, os pais as querem reconhecidas nesse tempo e nesse
espaço escolar.
No entanto, a escola estranha esses alunos que, no dizer de Kupfer (2007),
“transbordam na moldura”. Esse estranhamento foi ilustrado pelos sujeitos da
pesquisa, conforme a fala a seguir:
Os desafios: o principal seria a inclusão. A escola não está preparada
para receber o aluno. Precisa de material, rampa de acesso. Aluno com
deficiência visual. A escola não está preparada para receber esse aluno.
(SUJEITO B, grifo nosso).
Acho que a escola poderia se estruturar com alguns materiais, modelos
didáticos adaptados, simuladores virtuais. É necessário o uso das
tecnologias. Desenvolvimento de um planejamento para os def.
auditivos(vibração), para a aula de ciências. O crescimento de uma planta, o
simulador virtual. (SUJEITO C, grifo nosso)

A fala do Sujeito B, ao dizer que a escola não está preparada para receber o
aluno, que precisa de rampa de acesso, indica o não reconhecimento desse aluno
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no espaço escolar e, consequentemente, remete à homogeneização das diferenças,
o que é acentuado pelas barreiras físicas, que persistem nos ambientes tidos como
inclusivos.
Nesse sentido, o acolhimento desse outro-estranho na escola nos leva a
pensar na concepção sobre acolhida do exilado trabalhada por Derrida (DERRIDA;
DUFOURMANTELLE, 2003) na sua obra Hospitalidade, na qual propõe a
hospitalidade absoluta sem convite, sem condições, sem regras ou normas,
simplesmente

acolher

o

outro

na

sua

singularidade

e

assim

acolher

incondicionalmente o estrangeiro, o desconhecido de forma absoluta. Essa
percepção sobre o não preparo da escola nos é trazido também pelo Sujeito D:
Olha, eu acho o seguinte: as escolas não estão preparadas. Os
professores também não. Por exemplo, o aluno com deficiência auditiva, eu
não sei nada de Libras. Quero aprender. Eu gostaria. Como vou lidar com
isso? A sala de aula é um espaço democrático, mas também muito
cruel. (SUJEITO D, grifo nosso).

Através da fala do Sujeito D, quando diz que a escola não está preparada
para receber o “aluno-estranho”, e que “a sala de aula é um espaço democrático,
mas também muito cruel”, nos leva a refletir com base no pensamento de Derrida
(DERRIDA; DUFOURMANTELLE, 2003), que os alunos que trazem consigo a
diferença, emblematicamente o desconhecimento para o outro, são acolhidos na
casa que é a escola. No entanto, pode-se pensar que a escola afasta-se da acolhida
incondicional de que trata Derrida (DERRIDA; DUFOURMANTELLE, 2003).
Ainda com o olhar para o não preparo da escola para o acolhimento do
“aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula, temos a fala do Sujeito C: “Acho que a
escola poderia se estruturar com alguns materiais, modelos didáticos adaptados,
simuladores virtuais. É necessário o uso das tecnologias.” (SUJEITO C, grifo nosso).
Ao se analisar a fala do Sujeito C, quando diz que “a escola poderia se
estruturar”, é possível pensar, com base na perspectiva derridiana, que a escola
acolhe sob determinada condição seletiva ou limitadamente, afastando-se da
acolhida ao outro na sua total singularidade.
Os sujeitos da pesquisa referiram-se ao estranhamento da escola no encontro
com o outro-diferente. Nos diz Skliar (2012, p. 3) que:
[...] a escola já possui historicamente, muitas portas que estão fechadas ou
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quase fechadas desde sempre. Desde o momento em que alguns sujeitos, e
não outros, são considerados ‘os diferentes’, já estamos imersos num
processo de separação, de discriminação, e é um reflexo de uma
valorização que é impossível de se fazer entre as diferenças.

O pensamento de Skliar (2012) nos leva a refletir sobre a comunidade escolar
no seu acolhimento incondicional, caracterizada desde sempre pelas suas próprias
diferenças.
Pontua Moscovici (2015, p. 90) que “os fenômenos e pessoas com que nós
lidamos no dia a dia não são, geralmente, um material bruto, mas são os produtos,
ou corporificações, de uma coletividade, de uma instituição”.
O dizer de Moscovici (2015) nos leva a refletir sobre o fenomeno “alunoestranho” como representação construída e produzida pela coletividade e
instituições, uma vez que a representação social de escola regular refere-se a um
espaço para o acolhimento de um aluno padrão.
Daí podermos deduzir, através dessa unidade de análise, a construção de
representações sociais de professor ancoradas no padrão de aluno ideologizado, ou
seja, normatizado pelo sistema de ensino, no processo de ensinar–aprender.

7.1.3 Ausência da família

A unidade de análise ausência da família foi também pontuada pelos sujeitos
da pesquisa, que no sentido de apreenderem as suas representações acerca desse
“aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula agregam, além do professor e da
escola, a família.
Santos (1999) chama atenção para o fato de o papel da família estar sendo
cada vez mais particularmente ressaltado, no sentido de ser parceira vital no
processo de inclusão (social, escolar) das pessoas com Necessidades Educativas
Especiais. No entanto, ressalta que, no Brasil, essa aliança ainda não está
devidamente reconhecida.
Diz essa autora que a importância desse agente social está apenas no início
do seu reconhecimento, e cita como exemplo as práticas comuns que ainda se
verificam no campo da saúde e da educação, quando os profissionais “chamam a
família” para discutir a respeito de seus membros com Necessidades Especiais, mas
não com o objetivo de, juntos, decidirem estratégias de ação (SANTOS, 1999).
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Essa autora afirma ainda que em nosso contexto ocorre predominantemente a
postura dos profissionais limitada a “prescrever” o que a família deve fazer.
Os Sujeitos A e D referem-se a essa convocação da Escola à família:
A família. Meu Deus, aquele aluno... quando você chama a família. São
alunos de bairros periféricos de famílias desestruturadas, de baixa
frequência. Eles jogam esses alunos na escola como se fosse um
depósito. Uns pais aceitam, mas também tem outros que chegam cheios
de razão: ‘Toda hora chamam a gente. Parece que a gente não tem o que
fazer.’ Como lidar com essa família que é convocada a falar sobre o seu
filho? Como andar com esse aluno, se às vezes a família já soltou as
mãos desse aluno? (SUJEITO D, grifo nosso).
Eles recuam muito. A gente não consegue mergulhar nessa realidade. Não
sabe da realidade dentro do ambiente familiar. Lucas era participativo,
abraçava. Moisés não falava, não brincava e os pais não iam até a escola...
a participação da família... (SUJEITO A, grifo nosso).

A fala do Sujeito D, quando se refere à família, nos leva a pensar sobre a
desabilitação da instituição família por parte dos outros agentes sociais (Saúde,
Escola). Percebe-se um conflito em que, ao mesmo tempo que se convoca a ajuda
da família, a desautoriza no seu saber-fazer, culpabilizando-a. O Sujeito A, quando
diz “a participação da família...” sugere que a família mostra-se distante, deixando o
professor sem o saber acerca desse “aluno-estranho”: “Moisés não falava, não
brincava…”
Nos diz Turchiello (2011, p. 226), inspirada em Traversini,
[...] que todo esse investimento na família em políticas de inclusão está
voltado ao entendimento de que ‘a família torna-se um núcleo para se
produzirem as condutas adequadas nos indivíduos’, possibilitando o
gerenciamento do risco e a busca de normalização das pessoas com
deficiência.

Ressalta ainda baseada em Traversini, que “nessa racionalidade [neoliberal],
os indivíduos e as populações são mobilizadas para se auto-responsabilizar pelas
suas condições de risco social como se fossem efeitos de suas próprias ações”
(TURCHIELLO, 2011, p. 236).
Essa autora nos chama atenção para os discursos oficiais da inclusão, nos
quais a família é chamada a gerenciar os seus membros deficientes, como forma de
controlar e prevenir os riscos sociais através da inclusão.
Nesse veio, afirma Skliar (2006) que se deveria perguntar de quem é o
problema pedagógico em relação às diferenças na escola. E aponta que a resposta
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é, ou deveria ser, muito simples: o problema é de todos; não é nem dos professores,
nem das famílias, nem dos outros alunos.
Ainda em relação à unidade de análise família, temos a seguinte fala do
Sujeito B (grifo nosso):
A partir… em 2018. Na verdade a gente sempre tem alunos com problemas.
Às vezes não é aparente. Geralmente a família não aceita: ‘O meu filho
não é maluco não.’ Nem todas aceitam ter o filho especial ou com
deficiência. Quando se fala, a família diz que também era assim, a questão
da hereditariedade.

Quando o Sujeito B verbaliza que a família não aceita quando o aluno “tem
problemas”, nos leva a pensar na ênfase que é dada ao diagnóstico pela instituição
escola no processo de inclusão do “aluno-estranho” na sala de aula. Enquanto
pesquisadora no campo empírico, observo a preponderância que é dada ao
diagnóstico médico-psicológico, com o pensamento de que o saber técnico sobre
esse outro irá viabilizar a prática docente no seu encontro com a diferença na sala
de aula.
Pontua Santos (1999, p. 9) que no ato de “prescrever” os encaminhamentos a
serem seguidos pela família, a escola diz:
O senhor tem que levar este menino à fono, ao psicólogo etc., e os
profissionais de saúde pouco dizem; não discutem o caso, não mostram
nem explicam os diagnósticos, muitas vezes pressupondo em grande
medida ignorância por parte da família a respeito dos seus filhos, o que
geralmente não é verdade.

Santos (1999) nos chama atenção para duas posições importantes a serem
repensadas no processo da inclusão escolar: a relevância do saber técnico sobre
esse “aluno-estranho” e a desautorização da família nesse processo.
Skliar (2006) refere-se ao excessivo halo de mistério que circunscreve alguns
grupos, e pontua não ser necessário hiperespecializar os docentes, recordando-se
das opiniões sobre o suposto anacronismo da Educação Especial que foram
motivadas, entre outras razões, justamente em virtude da hiperespecialização, ou
seja, a obstinação por um duplo excesso formativo: o excesso de particularismo e o
excesso de generalização sobre “seus” sujeitos, “suas” técnicas, “suas” instituições,
“seus” currículos, “seus” saberes etc.
Em se tratando de representações sociais de sujeitos ou grupos acerca das

182

minorias, Moscovici (2011) considera que muitas categorias de desviantes e de
minorias representam grupos em situação de inferioridade, excluídos da ideia de
normalidade da sociedade por meio de discriminação, seja ela econômica, social,
racial. Estão privados, direta ou indiretamente, dos direitos que o sistema social, os
valores políticos e os valores religiosos outorgam aos demais indivíduos.
No dizer de Moscovici (2015), a dinâmica das relações é uma dinâmica de
familiarização, na qual os objetos, pessoas e acontecimentos são compreendidos
em relação a prévios encontros e paradigmas. Quando se experimenta o sentido de
não familiaridade, quando não se encontra é possível sentir e perceber uma
sensação de incompletude e aleatoriedade.
Mediante as falas dos professores e teóricos aqui citados, podemos refletir
acerca dos impactos subjetivos de ordem consciente e inconsciente sofridos pelo
professor quando interpelado pela diferença na sala de aula. Esse estranhamento o
faz buscar para o seu universo consensual o que está ausente e que lhe provoca
uma sensação de falta. Daí essa busca pelo saber não só através dos recursos
técnicos, mas também através da família, embora a desautorize, o que nos aproxima
de representações sociais ancoradas na desabilitação da família.
7.1.4 “Aluno-estranho”
A unidade de análise “aluno-estranho” esteve presente em grande medida nas
etapas desta investigação, principalmente no decorrer das entrevistas, nas quais os
sujeitos da pesquisa, através das associações livres, contextualizaram a sua práxis
pedagógica e vivências no encontro com o outro-diferente. Como já pontuado nesta
pesquisa, qualificamos como estranho aquele que nos surpreende, nos impacta, que
nos remete à diferença.
Ao nos afastarmos da categoria Necessidades Educativas Especiais,
corroboramos com a ideia de Skliar (2003, p. 153) acerca dos rótulos e
categorizações quando ressalta que “já existem demasiadas hiperatividades,
dislexias, ‘loucura’, problemas de aprendizagem, gagueiras, autismos, superdotados,
paralisias, hemiplegias, retardos, esquizofrenias, surdezes e cegueiras, síndromes,
sintomas, quadro clínicos etc”.
Skliar (2003), ao se posicionar contrário à categorização e rótulos baseados
na nosologia médica, refere-se a uma permanência da escola enquanto agente
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social, a busca para a normalização do outro-diferente, marcada por uma questão
biológica.
Os estudos apontam que o diagnóstico e a parceria saúde–educação vêm
sendo utilizados para categorizar o “aluno-estranho”, e na educação como forma de
acesso ao saber sobre esse outro-diferente que mesmo presente torna-se ausente.
Esse critério utilizado pelas escolas é ilustrado pelos Sujeitos A e B:
É desafiadora essa educação de aluno especial na sala de aula. Exemplo:
linguagem de sinais. Não tenho essa competência. A maior parte de
natureza intelectual. Não sei esses diagnósticos. (SUJEITO A, grifo
nosso).
No caso, a Secretaria deveria ter convênios para o atendimento desse
aluno. Deveria ter clínicas parceiras para isso. A escola não pode
trabalhar por si só. O professor, à noite, não tem curso de especialização
para essa formação, principalmente aluno adulto. Tem que ter instituições
parceiras. (SUJEITO B, grifo nosso).

É possível pensar que quando o Sujeito A se refere ao desconhecimento dos
diagnósticos, queira falar da falta de subsídios técnicos para a sua práxis
pedagógica frente ao “aluno-estranho”. A fala do Sujeito B reitera a fala do Sujeito A,
e nos indica que os diagnósticos e tratamentos especializados devam acontecer em
instituições parceiras.
Sobre os equívocos na utilização dos diagnósticos classificatórios na
educação, Bridi (2011, p. 83) assinala:
A abordagem relativa aos diagnósticos e aos processos de identificação
aponta para os riscos de uma reiteração do modelo tradicional de Educação
Especial, sustentado em concepções organicistas de deficiência, priorizando
os aspectos clínicos e terapêuticos na organização do trabalho escolar, em
detrimento das dimensões pedagógicas e educacionais.

Bridi (2011) sinaliza para os riscos de uma abordagem organicista de
deficiência, no contexto escolar, pautada no modelo clínico e terapêutico.
Referente à parceria saúde–educação conclamada pelo Sujeito B, que não vê
a escola como apta a realizar essa categorização, é vista com certa desconfiança
por Machado (2011, p. 136):
Muito se tem falado da criação de redes de apoio, redes de proteção, que
possibilitem a educação inclusiva. A criação dessas redes é função de
políticas públicas. Temos que manter um certo cuidado e desconfiança
quando se estabelece a necessidade de certos olhares psicológicos para
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aquilo que acontece no interior das escolas públicas, por meio dos quais,
muitas vezes, os psicólogos analisam os professores e mantêm em sua
prática uma relação de poder desigual. Os saberes são diferentes e ajudar a
pensar os processos de subjetivação implica mantermos a pergunta sobre
as concepções e efeitos que as nossas práticas engendram.

Nesse veio, Machado (2011, p. 136), apresenta alguns direcionamentos que
tem seguido em sua prática de trabalho:
1) a discussão com o grupo de professores para refletir a intensa
mobilização que produz a presença de uma criança com transtorno grave no
cotidiano escolar, estando atentos para as deficiências secundáriaspreconceito, medo da aproximação, receio dos pais das crianças ditas
normais;
2) a construção de uma relação de saúde com a educação na qual não
domine a busca de um diagnóstico individualizado no corpo da criança, e
sim um trabalho no qual os profissionais da saúde, juntamente com as
educadoras problematizem as praticas escolares. Nesse sentido, podemos
pensar que os processos formativos para a inclusão não deverão estar
centrados no aluno.

Machado (2011), reitera o equívoco da relação de saúde e educação, voltado
para o diagnóstico, o que afasta aos educadores no seu processo formativo de
problematizarem as práticas escolares.
Moscovici (2015) nos fala sobre o mecanismo de ancoragem na constituição
das representações sociais como forma de transformar palavras não familiares,
ideias ou seres, em palavras usuais, próximas e atuais. Ancorar é, pois, classificar e
dar nome a alguma coisa. Afirma esse autor que nós experimentamos uma
resistência, um distanciamento, quando não somos capazes de avaliar algo, de
descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas.
Percebe-se nas falas dos Sujeitos A e B a necessidade premente de trazer
para a familiaridade aquilo que lhes escapa desse outro, e que os paralisa. Essa é
uma dinâmica esperada no âmbito das representações sociais, quando nos
deparamos com pessoas ou relações atípicas. No entanto, acordamos com as
proposições dos teóricos, devemos nos atentar para não centralizar as dificuldades
no corpo do aluno no seu aspecto biopsicossocial a fim de não nos fixarmos nas
classificações nos processos educacionais. Reiteramos ainda a nossa premissa
básica defendida aqui nesta tese sobre a necessidade de escuta ao professor nos
processos formativos.
Nas falas dos sujeitos da pesquisa, com suas entonações, períodos de
pausas, enunciados, percebemos também o estranhamento quanto à relação
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intersubjetiva, que acomete o professor no seu encontro com a diferença na sala de
aula, como podemos ver a seguir:
Nos alunos pensar no protagonismo... tem uns mais fechados, não
respondem nem a chamada. Você não sabe o que se passa nesse
universo. Às vezes parece prevalecer mais a socialização. Os alunos
especiais têm uma relação mais próxima com os colegas do que com
os professores por morar mais perto. (SUJEITO A, grifo nosso).
Afeto é bem positivo. A gente recebe gestos de carinho e de amor. Lucas
dava um abraço na gente, nos professores, nos colegas. Significado de uma
atenção. Aluno autista: reação no debate. Colocou com a resposta. Relatos
difíceis. Fico feliz. Sentimento de alegria, mas me sentindo incapaz de
conseguir dar conta. Saber que tem que conviver. Tenho interesse em
alcançá-los. A gente nunca vai abarcar tudo. É um desafio. Dá um
desespero: e agora, o que é que eu faço? (SUJEITO A, grifo nosso).
Tem dias que saio esgotada. Aluno que era hiperativo. Ele era acelerado.
Me dava depois um desgaste. Não sabemos desse aluno. Tomava
medicação? São vários casos. Como vou lidar com esse hiperativo? São
casos diferentes. E a gente não tem manual. É na vivência, na prática. O
professor precisa se qualificar para receber o aluno especial melhor. E aí,
eu faço como? (SUJEITO D, grifo nosso).

De acordo com a leitura psicanalítica, a relação professor–aluno é também
uma relação transferencial. Para Freud (1976), a transferência ocorre nas diferentes
relações estabelecidas pelas pessoas no decorrer das suas vidas. Laplanche e
Pontalis (1967, p. 669) explicam que a transferência “[...] é entendida como uma
repetição de protótipos infantis vivida com uma sensação de atualidade acentuada”.
Ou seja, são reedições de acontecimentos passados que ganham vida novamente.
Nos diz Silva (2016, p. 111) que a transferência originada na psicanálise já
não é exclusiva desse campo, sendo também inserida na educação. Nesse sentido,
a relação professor–aluno está para além da prática pedagógica. Trata-se de um
processo que implica afetos, o que faz com que um invista no outro.
Moscovici (2015) afirma que categorizar alguém ou alguma coisa significa
escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma
relação positiva ou negativa com ele.
Percebemos, através das falas dos Sujeitos A e D, que os professores em
suas práticas pedagógicas frente ao “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula
têm como preocupação não apenas o processo ensinar–aprender, mas a relação
professor–aluno os afeta sobremaneira. Quando o Sujeito A diz que tem “uns mais
fechados”, nos leva a refletir sobre o mal-estar que acomete o professor frente ao
aluno que não demanda um investimento de sua parte, seja ele prazeroso ou
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desprazeroso. Da mesma forma, quando o Sujeito D fala que tem dias que “saio
esgotada”, “depois me dava um desgaste”, nos leva a pensar também no mal-estar
frente a atos revelados pelo aluno que fogem ao saber do professor.
A teoria psicanalítica sinaliza para o fato da relação professor–aluno ser
também uma relação transferencial, na qual afetos estão implicados e são
reeditados. A teoria das representações sociais nos fala da memória em que
paradigmas são estocados de forma que possamos apreender o outro e estabelecer
uma relação. Dessa forma, vimos que tais fenômenos ocorrem ao longo da vida dos
sujeitos nas suas relações, o que foi clarificado pelas falas do sujeitos da pesquisa.
Daí reafirmarmos a importância da escuta ao professor nos processos formativos de
forma que possa amalgamar ao saber técnico as questões subjetivas e
intersubjetivas que permeiam o encontro com outro-estranho na sala de aula.
A unidade de análise “aluno-estranho” aqui delineada nos leva a pensar sobre
a constituição de representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho”,
ancorada na ambivalência de aproximação e afastamento, no encontro do professor
com a diferença na sala de aula.

7.1.5 Retorno ao campo empírico

Após a segunda qualificação, decidimos retornar ao campo empírico, a fim de
retomarmos o construto “estranho”, elemento central da tese, o que nos levou a
outros aprofundamentos sobre a unidade de análise “aluno-estranho”, denotando o
dinamismo de uma metodologia qualitativa.
Inicialmente, foi realizado contato com os sujeitos da pesquisa por telefone,
momento em que explicitamos a necessidade de retomarmos as entrevistas a fim de
aprofundamento de outras questões, sendo aceito por esses e agendados os
encontros virtuais, vindo enriquecer a tese, e denota a implicação dos participantes
da pesquisa com a temática.
A unidade de análise “aluno-estranho” foi retomada literalmente nessa
segunda fase, no decorrer das entrevistas. Como já explicitado nesta pesquisa,
qualificamos como “estranho” aquele que nos surpreende, que nos remete à
diferença, que nos toca. A questão do “aluno-estranho” na sala de aula tem relação
não apenas com o profissional da educação, mas com gestores, familiares e toda a
rede de relações que envolve a comunidade escolar. No entanto, supomos que a
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relação professor e “aluno-estranho” é uma relação emocionalmente carregada,
uma vez que é o professor que acolhe o aluno no cotidiano da sala de aula. No dizer
de Moscovici (1978, p. 62), “é somente nessa condição que o mundo mental e real
se torna sempre um outro e continua sendo um pouco o mesmo: o estranho penetra
na brecha do familiar, e este abre fissuras no estranho”. Nessa convivência diária,
numa relação próxima eu–outro, é que o professor é interpelado pela estranheza,
trazendo-a para a sua familiaridade, como vêm ilustrar as falas do Sujeito C:
Camila... II ano do Ensino Médio, 15 anos, fica lá... tem momentos
esporádicos que chamo ela para ajudar. Na prática (experimentação), sente
alguma emoção. Chamo ela para me ajudar. A maior parte do tempo fica lá
no canto, é lá com o celular. Um dia participou do jogo. No outro dia, ela
disse: ‘não estou a fim não, professora…’ Já foi para a psicóloga – que
disse que queria ser ‘amiga’ dela e não continuou o trabalho... (SUJEITO C,
grifo nosso).
Estou com adolescentes com Transtorno de Ansiedade. Trouxeram isso
na aula sobre sexualidade. Eles que me falam. Nunca é pai ou mãe que me
falam... os alunos falam no início ás vezes no intervalo: ‘do nada dá um
pânico, parece que vai morrer’. (SUJEITO C, grifo nosso).

As falas do Sujeito C nos fazem pensar que o professor é convocado a lidar
com as consequências psiquícas que a convivência com tais questões podem trazer
e que certamente podem influenciar em sua prática docente junto a esses alunos.
Lopes e Veiga-Neto (2011) pontuam que, de uma forma marcadamente
relacional, a in/exclusão se caracteriza pela presença de todos nos mesmos espaços
físicos e pelo convencimento dos indivíduos de suas incapacidades e/ou
capacidades limitadas de entendimento, participação e promoção social, educacional
e laboral.
O pensamento desses autores refere-se ao processo de naturalização, que é
submetido a questões como in/exclusão, que aqui tratamos, e que na realidade se
trata de processos sociais que são produzidos por inúmeras técnicas de
governamento, tanto sobre a população quanto de uns sobre os outros.
Ainda referente ao termo “aluno-estranho”, pode-se perceber, através das
associações livres dos sujeitos da pesquisa, outras representações que nos
remetem ao “outro estrangeiro”, como ilustra a fala do sujeito A.
Eu vou imaginar... soa estranho... um pouco pesado. Imagino que olho para
você e digo: ‘estranho’. A depender da conotação. Tive uma aluna que
chamei de ‘turista’... chegou até a mãe. A menina disse que a chamei de
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‘estrangeira’. Ela estava voando no assunto. A mãe foi até a direção da
escola. ‘Turista’ / ‘Estrangeira’. Depois uma colega, a professora de inglês,
me explicou que turista é associado a estrangeiro. (SUJEITO A, grifo
nosso).

A fala do Sujeito A nos leva a refletir sobre a dificuldade de acolhida de todos
os alunos, esses outros que fogem ao padrão ideologizado do sistema educacional,
os fazendo sentir-se ou percebidos como “estrangeiros”. As fala a seguir também
ilustram esse “estranhamento”:
O estranho para mim vai existir, mesmo aquele que não tem necessidade
especial, vou ter esse ‘estranho’, aluno que seja diferente, seja por
comportamento ou questões que envolvem gênero. Quando fiz a
chamada, não me informaram anteriormente, houve um estranhamento:
chamo o fulano e aparece uma figura completamente masculinizada. Os
alunos estranham, mas com respeito. (SUJEITO B, grifo nosso).
‘Estranho’ para mim é um comportamento diferenciado que não condiz
com as regras estabelecidas pelas escolas, ou comportamentos ditos
normais, e ‘Necessidades Especiais’ precisa de um acompanhamento
pedagógico. ‘Estranho’ é um distúrbio de comportamento ou querendo.
(SUJEITO D, grifo nosso).
Um aluno ‘estranho’ é você estar dando aula, e ele estar fazendo outra
coisa, menos prestando atenção para o que você está fazendo. Não
demonstra nenhum problema aparente. É estranho para a professora.
Você não nota nenhum problema psicológico, mas na sala de aula fica
alheio. (SUJEITO D, grifo nosso).

Tais experiências trazidas através dessas falas nos apresentam a questão da
hospitalidade de que nos fala Skliar (2008), quando afirma que, antes de mais nada,
a hospitalidade é o ato de receber o outro de forma incondicional, ou seja, abrir as
portas da casa, das nossas casas, sem fazer perguntas; é aquela atitude de ser
hospedeiros sem pôr nenhuma condição. Como nos diz o Sujeito B acerca da aluna
transexual, “os alunos estranham, mas com respeito”.
O retorno ao campo empírico veio corroborar as nossas proposições na
consecução do estudo sobre o fenômeno “aluno-estranho” no cotidiano da sala de
aula, onde as unidades de análise desveladas foram retomadas, ressignificadas e
reassumidas nas associações livres dos sujeitos da pesquisa, e novos conflitos
foram identificados. Fica mais uma vez evidenciada a nossa proposição da
necessidade de “escuta” ao professor nos seus processos formativos, que ele seja
partícipe do processo de inclusão do “aluno-estranho” na sala de aula, de forma
articulada com o governo, a escola e a família, como fica evidenciado no estudo
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nomeado Representação social e inclusão: lidando com a diferença, realizado por
Maia, Souza e Sousa (2020), que aponta que os professores desamparados pelos
governos, sem o apoio das escolas (elas próprias desamparadas), sentem-se sem
condições de atuação, na luta pelo reconhecimento da inclusão – luta que lhes é
atríbuida, mas que lhe são retiradas as possibilidades. Em suas falas: “o estudo
revelou que os professores evidenciam em suas narrativas representações sociais
de desamparo relativamente à inclusão dos alunos com deficiência” (MAIA; SOUZA;
SOUZA, 2020, p. , grifo nosso). E complementam:
As representações sociais de professores sobre inclusão, revela uma
realidade marcada pela falta de direitos, condições e possibilidades ao
aluno com deficiência, mas que também atinge a subjetividade social
dos professores, que se veem desamparados numa luta sem
reconhecimento. (MAIA; SOUZA; SOUZA, 2020, p. , grifo nosso).

A assertiva das autoras quanto às representações sociais de professores
sobre inclusão, que atinge também a subjetividade social dos professores, vem
corroborar a nossa tese, de que a especificidade da relação professor–aluno como
uma relação transferencial, sendo os professores sujeitos atravessados e
constituídos na falta, lugar não preenchido. E na condição de sujeitos faltantes,
precisam ser escutados.

7.1.6 Escuta ao professor

A escuta ao professor que temos defendido aqui nesta tese como uma
necessidade premente no contexto da escola e nos processos formativos foi
apreendida também nas falas dos sujeitos da pesquisa:
Eu percebi que ele tinha um problema praticamente na segunda unidade. A
Escola não falou. Procurei a coordenação da Escola. Procurei a
profissional. Ela tinha Deficiência Mental. Ela tinha uma mentalidade
infantil (doze anos com a mentalidade de seis sete anos). (SUJEITO C, grifo
nosso).
Essa escola só é inclusiva no sentido de matricular... Exemplo esse aluno
com Libras, por que não matricular para conversar com o professor? E o
caminhar com a família. (O psicólogo, a Ass. Social.... Ir até a escola).
Cada um no seu quadrado. Cadê a Inclusão? Da professora? A
comunicação… iria diminuir a angústia. No início quase desisto.
(SUJEITO D, grifo nosso).
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Ao tomarmos a fala do Sujeito A, quando diz que a escola não falou, que
procurou a coordenação da Escola, a profissional, nos faz pensar que o professor no
seu encontro com a diferença se defronta com o inesperado, o que lhe impulsiona a
falar e ser escutado acerca desse estranhamento. Dessa forma, supomos também
não ser uma prática nas escolas o estabelecimento dessa discussão.
O Sujeito D nos fala da comunicação entre escolas, profissionais e o
professor como uma forma de diminuir a angústia diante desse estranhamento.
Quando o Sujeito D questiona a inclusão do professor, é possível pensar que assim
como

o

aluno,

o

professor

precisa

ser

acolhido

nesse

processo

da

presença/ausência do “aluno-estranho” na sala de aula.
Pontua Ornellas (2013b, p. 28) que a escuta é um instrumento específico da
condição humana, pois
[...] escutar é romper os limites da escola, nas relações do professor consigo
mesmo, com o outro e com o entorno. Escutar o outro é abrir uma porta
singular para se chegar às vitrines, para olhar o que brilha e o que embaça
os contornos e entornos, os tons quentes e frios auscultar, o visível e o
invisível do que o outro quer falar.

Diz ainda essa autora que a psicanálise pode transmitir ao professor uma
ética, um modo de ver e entender sua prática educativa. É pela escuta cuidadosa
dos sintomas presentes no mal-estar na sala de aula, por parte do professor e do
aluno, que algumas respostas podem ser elucidadas (ORNELLAS, 2013b).
Nesse veio, nos diz Kupfer (2007, p. 34):
Uma leitura que inclua o discurso social que circula em torno do educativo e
do escolar [...] estará produzindo uma inflexão na ação do psicanalista e o
levará a uma prática que não coincide mais com uma clínica psicanalítica
‘ortodoxa’, pois ele terá de se movimentar o suficiente para ouvir pais e
escola. Isso amplia o campo de ação do psicanalista, que passa a incluir a
instituição escola como lugar de escuta.

O pensamento de Kupfer (2007) sugere a escola como um espaço de fala e
escuta ao outro, sobre a égide da psicanálise, que passa a incluir a instituição
escolar como lugar de escuta.
As falas dos sujeitos da pesquisa indicam a necessidade de práticas
escolares em que os sujeitos que se encontram em processo de escolarização
sejam o “aluno-estranho”, profissionais, familiares e professores, em que todos
sejam envolvidos nessa discursividade. Dessa forma, podemos pensar que a
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unidade escuta ao professor aqui delineada nos aproxima de representações
ancoradas no apagamento do professor pela escola no processo de inclusão
escolar.
Em concordância com as ideias aqui expostas pelos teóricos sobre a temática
“aluno-estranho” na sala de aula, este estudo aponta para a necessidade de se
implementarem nas escolas novos instrumentos para auxiliá-la a repensar a sua
prática e também o próprio cotidiano escolar. Consideramos que a “escuta” é um
operador que deva tomar lugar no processo educativo.

7.1.7 Dificuldade no processo de ensinar e aprender

A unidade de análise dificuldade no processo de ensinar e aprender foi uma
fala bastante recorrente nos dispositivos de investigação, referida como uma grande
preocupação dos sujeitos da pesquisa no exercício da docência, no encontro com o
“aluno-estranho” na sala de aula. As falas a seguir ilustram as experiências.
São encaminhados para as aulas no regular para a socialização. Muitos
não são alfabetizados. As atividades devem ser pensadas de modo
diferenciado. Conteúdos obrigatórios, é difícil realizar essa adaptação.
(SUJEITO A, grifo nosso).
Não sabe ler, escrever e a capacidade de raciocínio é lenta. A culpa
não é da professora. Os outros alunos que necessitam de tempo. Os
jovens não são receptivos ao atendimento. (SUJEITO B, grifo nosso).
A inclusão escolar não é só matricular e deixar lá. Não é só a questão
pedagógica, tem que desenvolver a fala, a socialização... (SUJEITO B,
grifo nosso).

Meu Deus! Não é alfabetizado! Cursando 8º, 9º anos. Na oralidade,
ótimo! Tudo normal... mas na escrita que eu percebi. E agora, o que é
que eu faço? Volto a falar da estrutura da escola. Não estamos preparados
para receber esse aluno. (SUJEITO D, grifo nosso).

Quando o Sujeito A nos diz que os alunos “são encaminhados para as aulas
no regular para a socialização”, nos faz pensar que esteja se referindo à não
implementação de metodologias para que os alunos não regulares tenham acesso
ao aprendizado dos conteúdos formais. Dessa forma, muitos não são nem
alfabetizados, como nos afirma ainda o Sujeito A.
A fala do Sujeito B reafirma essa contextualização ao dizer que o aluno não
sabe ler, escrever e “a culpa não é da professora”.
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De acordo com documento Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (item 71) :
A avaliação educacional, enquanto um processo dinâmico que considera
tanto o nível atual do desenvolvimento do aluno quanto as possibilidades de
aprendizagem futura, configura-se em ação pedagógica processual e
formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo nessa avaliação os aspectos qualitativos que
indiquem as intervenções pedagógicas do professor. (BRASIL, 2007, p. 18).

Os discursos e documentos oficiais referem-se ao desempenho progressivo e
individual do aluno, considerando o seu ritmo, pleitando-se avaliação e intervenções
pedagógicas individualizadas.
Nesse veio, Kupfer (2007), ao relatar a sua experiência com alunos com
graves transtornos mentais, fala da importância da escola ao lado do tratamento,
observando que a escola oferece muito mais do que a chance de aprender. Nos diz
essa autora:
Como alternativa ao Outro desregrado, a escola, entendida como discurso
social, oferece à criança uma ordenação, oferece leis que regem as
relações entre os humanos, que regem o simbólico, para delas a criança
tomar o que puder. Aposta-se com isso no poder subjetivante dos diferentes
discursos que são postos em circulação, no interior do campo social, com o
intuito de assegurar, sustentar ou modelar lugares sociais para as crianças,
levando em conta que, nesse sentido, o discurso (ou discursos) em torno do
escolar são particularmente poderosos. (KUPFER, 2007, p. 91).

O pensamento de Kupfer (2007) nos leva a pensar no papel da escola como
agente social, que, para além da aprendizagem formal, tem um papel preponderante
para a construção do sujeito social.
Para essa autora, com o seu trabalho com crianças com transtornos graves
ficou claro que não se pode esperar que um longo tratamento devolva a elas a sua
inteligência em idade avançada demais para fazê-las recuperar a escolarização, em
um tempo no qual suas chances de fazer trabalhar o laço social parcialmente
recuperado já estão bem subtraídas.
A fala do Sujeito A da pesquisa nos faz pensar na visão da escola tendo como
prioridade a escolarização, tendo a socialização como uma função secundária, o que
contaria a fala do Sujeito B, quando diz que a escola não é só a questão
pedagógica, mas inclui a linguagem e a socialização.
Nesse esteira, Kupfer (2007) defende a ideia de que é também função da

193

escola a inserção da criança no campo social. Enquanto pesquisadora e com
experiência em acompanhar adolescentes e jovens especiais institucionalizados
incluídos em escolas regulares, corroboro com a ideia dessa autora em relação à
importância e o papel da escola para a construção de identidade e pertencimento
social para esse alunado “estranho”.
Coadunando com o documento oficial do MEC/ SEESP (BRASIL, 2007),
quando se refere ao processo avaliativo desse “aluno-estranho”, que referenciais
qualitativos e individualizados devam prevalecer, afirmamos que para muitos desses
alunos com um atraso considerável na sua escolarização, a escola tem um papel
para além do ensinamento formal. Dessa forma, podemos inferir que as
representações sociais de professor sobre o processo de aprender estejam
ancoradas no princípio da homogeneização do ensino formal regular, o que o
desestabiliza frente ao processo de aprender do “aluno-estranho” no cotidiano da
sala de aula.

7.2 Estranho em si

Ainda de acordo com a teoria psicanalítica, e corroborada pela teoria das
representações sociais, o encontro com o outro-estranho denuncia as nossas
próprias limitações e fragilidades – ou o risco de adquirirmos dificuldades
semelhantes, como fica ilustrado nas falas dos sujeitos da pesquisa.
Meus pais falavam... a percepção que vinha da minha casa... respeito pelo
outro. A minha família: ‘Cuidado, você está aqui, mas pode sofrer um
acidente ficar sem uma perna. Hoje você enxerga, mas pode sofrer um
acidente e você não ver’; era trabalhado na família e é o que se trabalha na
sala: você imagina que você pode ter essa deficiência. (SUJEITO A).
É um aluno que tem uma dificuldade a mais que você não tem. Ele não é
um invisível na sala. Enquanto eles não sabem é muito meio na gozação.
Mas se chama... eles têm esse olhar. Eles aprendem a convivência. Porque
vocês também podem ter um familiar, um irmão com problema. (SUJEITO
D).

Os sujeitos A e D referem-se ao convívio com o “aluno-estranho” e como são
afetados pela possibilidade de ter ou ser acometido de alguma limitação.
Jodelet (2015), em sua obra Loucuras e representações sociais, ao abordar a
convivência dos doentes mentais na comunidade Ainaux-le-Château, na França,
após desinstitucionalização e recolocação dos doentes mentais de volta à
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sociedade, demonstra os efeitos simbólicos provocados por representações sociais
da loucura.
Nos diz essa autora que a população que convive e observa a ação da
doença e de que forma incide nas suas vítimas, aprende que a loucura não poupa
ninguém, que sua marca visível ou invisível não distingue com uma diferença radical.
Jodelet (2015, p. 109) afirma que essa experiência lhe fornece o argumento
de sua mansidão contra as resistências agressivas contra o preconceito:
As pessoas que são contra não têm razão, não compreendem nada, porque
essa gente é como nós, sabe Deus que futuro os reserva, sabe Deus... Eles
eram completamente tapados, a gente dizia: ‘Ninguém sabe como a gente
vai ser no futuro, você não sabe, os seus filhos também não.’

Pontua ainda essa mesma autora que “a intensidade do contato com a
‘loucura’ convence as pessoas da proximidade da doença; a sabedoria tirada do
confronto diário as torna mais disponíveis e também mais sensíveis” (JODELET,
2015, p. 112).
Vimos também aqui nesta tese que Freud (1976) refere-se ao efeito da
epilepsia e da loucura para o leigo, que vê nessas doenças forças previamente
insuspeitadas em seus semelhantes, mas que na realidade está vagamente
consciente dessas forças em si próprio.
Ao retomarmos a fala do Sujeito A, quando diz “você pode ter essa
deficiência...”, nos leva a pensar que esteja se referindo à fragilidade humana, o
risco de se ter uma deficiência que incide em cada um de nós. Tal perspectiva é
corroborada com a fala do Sujeito D ao dizer que se pode ter um familiar, um irmão
com problema.
Essas perspectivas são assinaladas pelos teóricos quando referem que o que
está no outro e nos perturba encontra-se de uma forma recôndita em nós mesmos.

7.3 Entre o dito e o não dito: construção de Themata

A pesquisa empírica nos levou ainda à construção teórica da qualificação
estranho como um Themata.
Moscovici (2015, p. 216) afirma que:
As representações sociais são sempre complexas e necessariamente
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inscritas dentro de um ‘referencial de um pensamento preexistente’; sempre
dependentes, por conseguinte, de sistemas de crença ancorados em
valores, tradições e imagens do mundo e existência.

Esse autor, ao se referir às representações sociais ancoradas em sistema de
crenças, valores e tradições, nos fala da importância do processo de troca e
composições de ideias necessárias para a convivência coletiva, através de visões
consensuais de ação.
As deficiências, assim como “a loucura”, são Thematas por serem tópicos que
envolvem simbologia e são ancoradas no imaginário coletivo em sistema de crenças.
A deficiência, por exemplo, na Antiguidade e Idade Média era tida como expressão
de alguma força do bem ou do mal, significando possessões demoníacas ou divinas.
Esses indivíduos eram abandonados ou eliminados, pois tais atitudes eram
coerentes com os ideais de perfeição da história.
Apesar da evolução na concepção acerca da deficiência, ainda sobreexiste
nos séculos XVII e XVIII a herança da Idade Média, em que as pessoas com
deficiência representavam perigo e ameaça à sociedade. Surgiram assim os asilos,
que eram verdadeiros depósitos humanos.
A educação especial surgiu apenas em 1801, com o médico e educador de
surdos-mudos Jean Itard. Ainda no século XX, a deficiência, seja física, sensorial ou
intelectual, ainda é assustadora e presencia-se um tendência à segregação e
marginalização das pessoas com deficiência. Considerando a deficiência na
concepção de themata, presume-se que nas representações sociais da deficiência
coexistam representações mágico-religiosas ao pré-científico e cientifico.
Representar significa, uma vez e ao mesmo tempo, trazer presentes as coisas
ausentes e apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as condições de uma
coerência argumentativa, de uma racionalidade e da integridade normativa do grupo.
O sujeitos da pesquisa referiram-se a concepções tradicionais acerca do
outro-diferente que estão retidas em suas memórias, como ilustram as falas a seguir:
Um tio com doença mental, que segundo a família... ele estudou muito e
perdeu o juízo. Era muito inteligente... o excesso de estudo, apareceu o
tumor. Ele era antissocial. Não sei se tinha distúrbio mental ou se era
bipolar. Não tinha contato com as pessoas, só não queria ficar com as
pessoas. (SUJEITO C).
A Igreja, os templos, as religiões às vezes recebem essa pessoa como se
fosse uma doença que tivesse a possibilidade de curar. Outras pensam: se
veio assim, são coisas de outras vidas. Cada religião com seu olhar.
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(SUJEITO D).
A sociedade tem um olhar preconceituoso. Por exemplo: o filho de um primo
com deficiência auditiva, um rapaz bonito, tido como maluco no interior.
Uma tentativa de interromper uma gravidez, uma sequela. Agora talvez a
cidade deixe ele em paz. (SUJEITO D).
Tenho uma irmã com síndrome de Down... a gente não tratava ela como
deficiente. Na verdade disseram que quando a minha mãe estava parindo, a
menina estava saindo... a cunhada abriu a porta... por isso nasceu assim.
(SUJEITO B).

Embora essas representações ancoradas em crenças e mitos estivessem
retidas na memória dos sujeitos da pesquisa e reatualizadas no processo das
associações livres no decorrer das entrevistas, presume-se que foram reformuladas
em decorrência do avanço na concepção científica acerca da deficiência.
Pontua Moscovici (2015, p. 218) que “Toda representação social é constituída
como um processo em que se pode localizar uma origem, mas uma origem que é
sempre inacabada, a tal ponto que outros fatos e discursos virão nutri-la ou
corrompê-la.”
Essa concepção de Moscovici 2015), em que afirma que as representações
são reconstruídas, é corroborada pelas representações dos sujeitos da pesquisa
acerca da pessoa com deficiência, em que convivem o saber do senso comum,
originariamente, mas são nutridas pelas informações científicas, como foi aqui
exposto.
A análise das entrevistas apontaram para essas ancoragens aqui delineadas
e que temos como iniciais, uma vez que é possível que outras ancoragens surjam
em um outro momento em que as entrevistas venham a ser reanalisadas.

7.4 Desenho: um discurso outro
Assim como me lanço no traço do meu desenho, este é um exercício da
vida sem planejamento. O mundo não tem ordem visível e eu só tenho a
ordem da respiração. Deixo-me acontecer. (LISPECTOR, 2020, p. 20).

O dizer de Clarice Lispector (2020) nos leva ao encontro da solicitação
apresentada aos sujeitos da pesquisa, quando se pede a esses que sintam-se livres
na sua expressão através do desenho sem planejamento, deixando-se acontecer.
Fernandes (2012) diz que essa metodologia consta da produção ou da
reprodução de um desenho, ou de uma série de desenhos, e da análise de

197

expressão desses sujeitos, que pode ser escrita ou verbalizada.
Os sujeitos da nossa pesquisa, ao entrarem em contato com a folha em
branco, seguindo a consigna apresentada, de uma forma unânime foram impactados
por esse contato com a linguagem não verbal. e a resposta inicial foi a de não saber
desenhar. A atividade foi realizada pelos participantes de forma silenciosa, que no
dizer de Clarice Lispector (2020) entraram em contato consigo próprios, deixando-se
acontecer. Após o término foram tecidos comentários espontâneos e, seguindo a
consigna, foi dado um título ao desenho e em seguida a descrição de uma história
no corpo do desenho.
As expressões descritivas e projetivas através do desenho e associações
livres revelam aspectos latentes, encobertos, ou seja, da ordem do inconsciente.
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7.4.1 Sujeito A
Figura 2 – Fotografia do desenho do Sujeito A

Fonte: Acervo da autora.

O Sujeito A traz em sua projeção a sala de aula, que ocupa o espaço em
branco da folha de papel. Nesta cena, a sala de aula é representada pela professora
atrás da sua carteira, de pé, com os braços estendidos em direção aos alunos. Os
alunos, por sua vez, estão representados em uma fileira, caminhando em direção à
professora.
Observa-se ainda nessa cena que os alunos enfileirados apresentam traços
sugestivos de limitações físicas (um dos alunos com os olhos em negrito, supondose uma cegueira; um segundo aluno com uma provável prótese no pé, com o apoio
de uma bengala).
O desenho aponta que através da fileira, com as maõs dadas, os alunos
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buscam se apoiar mutuamente, com suas dificuldades, para irem ao encontro da
professora. Supõe-se que o caminho que levará os alunos até o professor encontrase em construção, como é nomeado no título: “construindo pontes”, como uma
passagem, um caminho para esse encontro, a inclusão do “aluno-estranho” na
escola regular. Denota-se um esforço dos alunos para trilharem esse caminho, para
alguns até desconfortável, outros ainda distantes.
Essa tarefa, como diz a professora, tem que ser em equipe: “Precisamos
completar essa tarefa como uma equipe.”
Isso nos leva a inferir que professora percebe que incluir o “aluno-estranho”
na sala de aula envolve a participação de todos, alunos e professores. Com os
braços estendidos, a professora convida os alunos ao trabalho em equipe.
A menção ao trabalho em equipe nos leva também a pensar na construção de
uma educação através da troca de conhecimento e compartilhamento de
experiências, mediados pelas relações intersubjetivas.
É no processo da intersubjetividade que ocorrem as trocas dialógicas
elaboradas pelos sujeitos nas suas interações dentro de um dado contexto,
estabelecidas pela comunicação verbal direta.
Jodelet (2017a, p. 27) discorre que através das trocas dialógicas resultam a
transmissão da informação, a construção de saber, a expressão de acordos ou de
divergências a propósito dos objetos de interesse comum.
Dessa forma, o desenho em si dá a ideia da importância das relações grupais no
processo educativo, o que envolve ainda a constituição de identidade, sentimento de
pertencimento, formação de princípios éticos e morais, na troca estabelecida com
grupos de pessoas, tendo o professor como mediador desse processo.
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7.4.2 Sujeito B
Figura 3 – Fotografia do desenho do Sujeito B

Fonte: Acervo da autora .
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A representação gráfica do Sujeito B retrata o ser humano simbolicamente
como uma árvore frutífera. A linha que separa o tronco da raiz vem delineada por um
traçado firme, bem acentuado, o que nos faz supor a linha da vida estruturada em
uma base sólida. A cena representa ainda o sol incidindo sobre a árvore, encerrando
em si mesmo a luz e a própria liberdade, como fica explicitado no título “O sol da
liberdade”.
O sol aparece como elemento que nos faz pensar no brilho e na liberdade de
ser e estar no mundo.
A imagem projetada nos leva a inferir que o Sujeito B nos traz uma analogia à
perspectiva de um futuro promissor possibilitado aos educandos pela via da
educação.
Nesse sentido, nos diz Ornellas (2016) que aluno e professor, através da
escuta, podem se tecer sujeitos. A condição de professor-sujeito na escola pode
acender uma luminária para os alunos com inibição da aprendizagem.
Através da ideia trazida por Ornellas (2016), e também demarcada pelo título
“o sol da liberdade”, podemos aludir ao processo de aprender do aluno de acordo
com a pesrpectiva do sujeito incompleto e da falta, desmistificando assim a pretensa
normalização que impõe uma identidade única, sem fendas, sem variações.
Um dos trechos da história que compõe a cena do Sujeito B assinala: “Todo
ser humano tem o direito de crescer e desenvolver habilidades [...]”, que no seu dizer
refere-se ao crescimento pessoal, autonomia para a vida, ampliação dos
conhecimentos.
A fala do Sujeito B nos leva a inferir que desenvolver habilidades diz respeito
à escolarização do aluno especial como base para uma vida futura de “conquistas”,
o que fica evidenciado no trecho: “[...] que permitam iluminar sua vida, dando flores e
frutos no futuro.”
Kupfer (2007) se reporta à transmissão de conhecimento através de um
ensino voltado para o sujeito, entendendo a educação como ferramenta para o
sujeito do desejo. Nos diz Kupfer (2007, p. 135): “[...] precisamos, sim, transmitir aos
alunos os objetos construídos pela cultura; apenas para que contemplem como
fizeram nossos antepassados, apenas para instigá-los a produzir outros, e outros.”
Nesse veio, essa autora traz a linguagem como condição e fundamento da
ciência e de toda construção cultural. Condição, portanto, da construção das
instituições humanas, e entre elas, a escola.
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Diante da assertiva de Kupfer (2007), podemos pensar que os objetos de
conhecimento transmitidos ao aluno enquanto sujeito do desejo são reconstruídos
de forma que possam construir novos objetos de conhecimento, de forma singular, o
que indica que nada pode ser determinado acerca da sua aprendizagem e da sua
trajetória pelo mundo.

7.4.3 Sujeito C
Figura 4 – Fotografia do desenho do Sujeito C

Fonte: Acervo da autora.
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O Sujeito C revela na sua projeção gráfica um caminho através de um traçado
que liga a escola à futura vida profissional de um estudante. A escola vem
representada por um livro, e a figura humana representativa do estudante vem
projetada no extremo onde se encontra a escola e no extremo oposto onde se
encontra a vida futura profissional.
A imagem nos apresenta a trajetória de um estudante por um caminho que se
inicia na escola até a reta final, que é o futuro profissional, como fica evidenciado no
título “Futuro”. O Futuro, como uma visão prospectiva, nos faz pensar em porvir,
amanhã, sorte, destino.
Com o título emerge a suposição de que o Sujeito C vislumbra a escola como
agente social, que tem o papel de preparar o “aluno-estranho” para a vida futura com
garantias de sucessos e realizações existenciais.
A história que tematiza a cena nos fala da escolarização de uma aluna
especial, como relata o Sujeito C: “A história de Maria, uma estudante com
problemas de distúrbio de aprendizagem, foi para uma escola onde encontrou tudo o
que precisava, aprendeu e ensinou [...]”
Ao se referir a uma escola onde a aluna encontrou tudo, o Sujeito C nos leva
a refletir sobre um ideal de escola concebida como um espaço social onde há lugar
para todos que ao mesmo tempo é para cada um, na sua especificidade.
De acordo com Carvalho (1999), a educação inclusiva tem sido conceituada
como um processo de educar juntos, incondiconalmente nas classes de ensino
comum, alunos ditos normais, com alunos que apresentem necessidades educativas
especiais.
Pontua essa mesma autora tratar-se de um ideal, sem dúvida, vez que as
externalidades de um mundo em que educação é concebida como bem de
investimento, com vistas ao consumo, evidenciam a urgência das discussões sobre
inclusão.
A aproximação com essa ideia, afirmam Penteado e Rocha (1980), de que em
sociedade tecnológica, orientada para o conhecimento e que considera a educação
como um norte para a mobilidade social e para o sucesso, o desempenho
inadequado do papel de estudante passa a ser considerado como um sério
problema pela escola, pela família e pela sociedade em geral.
A história da aluna com superação das dificuldades de aprendizagem
apresentada nesse cenário pelo Sujeito C, em que a aluna aprendeu e ensinou, nos
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leva a pensar sobre a proposta da educação a serviço do sujeito, na qual métodos e
técnicas voltadas para adequações são abandonadas.
Essa proposta é preconizada pela Resolução 48/96 das Organizações das
Nações Unidas (1993), que no item 4 assinala que uma pedagogia centralizada na
criança pode contribuir, dentre outros fatores, para evitar consequências frequentes
da má qualidade de ensino e da mentalidade de que o “que é bom para um é bom
para todos”.
A história delineada nos sugere ainda a educação como instrumento
impulsionador de horizontes promissores para esse aluno: “[...] saiu da escola
preparada para a vida, seguiu seus sonhos, e terminou sua vida feliz e realizada.”
Na sua fala, o Sujeito C refere-se ao preparo para a vida através da educação
formal, mas há algo evocativo da singularidade quando diz “seguiu seus sonhos”, o
que nos leva a pensar na educação para o sujeito e que, portanto, nada se pode
predeterminar.
Nesse sentido, nos fala Rubem Alves (2003, p. 10) que a educação é um
caminho e um percurso. Um caminho que de fora se nos impõe e o percurso que
nele fazemos. Afirma ainda que o caminho dissociado das experiências de quem o
percorre é apenas uma proposta de trajeto, não um projeto, muito menos o nosso
próprio projeto de vida.
Em concordância com a ideia de Rubem Alves (2003), nos diz poeticamente
Carneiro (2002):
Cada um tem história, tem memória e trajetória.
Cada um tem cansaço, tem impasses e fracassos,
Cada um tem desejos. Tem ensejos e lampejos
Cada um tem sonhos e cenários, tem vias e estuários,
Cada um tem direito de fazer seu caminho-intinerário
E ser um ser libertário.

Dessa forma, a projeção gráfica apresentada pelo Sujeito C e as ideias desses
autores nos levam a pensar acerca da importância da educação e da escola
enquanto instituição social, como lugar de reconhecimento social para aqueles que a
frequentam, mas que deve ser repensada em relação aos percursos de
aprendizagem, onde os caminhos ainda são de fora, alheios ao aluno-sujeito.
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7.4.4 Sujeito D
Figura 5 – Fotografia do desenho do Sujeito D

Fonte: Acervo da autora.

O Sujeito D traz em seu desenho a figura de um professor e de um aluno em
movimento, indicando um abraço entre os dois, ambos com o mesmo semblante, na
minha percepção, de satisfação.
A imagem passa o sentimento de aceitação do encontro entre os envolvidos,
de forma igualitária, embora o abraço tenha sido oferecido pelo professor, como é
sinalizado em sua fala: “Eu te dou o meu abraço, com muito afeto.”
A fala do Sujeito D nos faz pensar que a relação professor–aluno configura-se
uma relação estabelecida pelo afeto, ou seja, a relação professor–aluno é uma
relação transferencial, pautada de investimento um no outro.
Ressaltamos aqui que os afetos podem suscitar o lugar de prazer e desprazer
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que consciente ou inconscientemente configuram as relações entre os sujeitos na
sala de aula e de grande importância para suscitar ou embotar o desejo e a condição
de aprender.
Kupfer (1989, p. 84) diz que o ato de aprender sempre pressupõe uma
relação com outra pessoa, a que ensina. Por isso a pergunta “o que é aprender?”
envolve a relação professor–aluno. Aprender é aprender com alguém.
De acordo com o pensamento de Kupfer (1989), e também demarcado pelo
desenho, vemos que o processo de ensinar e aprender envolve o campo da
subjetividade, estabelecida numa relação entre as partes, para que desse processo
educativo resulte a esperada aprendizagem.
O título “Acolhimento”, dado pelo Sujeito D à sua projeção, nos faz pensar no
ato ou efeito de acolher, na hospitalidade e no estrangeiro. Supomos no encontro
professor–aluno uma relação com quebra de barreiras, denotando-se uma tentativa
de acolher o outro na sua singularidade.
No encontro com o outro-diferente, nos dizem Baptista e Vasques (2006) que
são significativos a estranheza e o desconforto por parte de professores, escolas e
demais alunos. Afirmam ainda que “se, diante das limitações apresentadas por
esses sujeitos, é frequente que os profissionais recuem, há também situações nas
quais se percebe a efetiva aposta no aluno” (BAPTISTA; VASQUES, 2006, p. 160).
Nesse veio, assinala Jesus (2006, p. 106), pautada em Meirieu (2002), que
“[...] esse movimento exige que o ‘próprio professor ponha em jogo suas
representações,

[...]

renuncie

a

seus

próprios

preconceitos,

aceite

ser

desestabilizado, surpreendido, contradito’”.
Assim posto, a cena sugere a busca do professor para lidar com a diferença
trazida pelo aluno, que emblematicamente leva o desconhecimento para o outro,
mas no dizer dos teóricos, para que ocorra a hospitalidade, as representações
devem ser reconstruídas.
Frente à análise descritiva e analítica realizada dos quatro desenhos (cena,
título e história), observei pontos fundantes em cada desenho, o que nos conduziu
junto às entrevistas à apreensão das representações sociais de professor sobre o
“aluno-estranho” na sala de aula.
Em relação à projeção gráfica do Sujeito A, identificamos como pontos
fundantes o trabalho em equipe e a construção de pontes, ou seja, o envolvimento
de toda a instituição escolar para o acolhimento do “aluno-estranho” no cotidiano da
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sala de aula. Tal aspecto fica evidenciado também no desenho traçado pelo Sujeito
D, cujo cenário aponta como elementos fundantes o acolhimento ao outro-estranho e
a relação professor–aluno, pontos basilares para a prática docente no seu saberfazer junto ao outro-diferente.
Nesse veio, temos o Sujeito B, que no seu cenário nos traz como elementos
fundantes o crescimento pessoal e a liberdade, delineando uma visão de futuro
promissor para o educando pela via da educação, elementos que também estão
configurados como basilares no desenho do Sujeito C, quando se refere a futuro e
sonho, o que nos leva a refletir sobre a representação da escola como agente para a
realização de sonhos, utopias e mobilidade social.
Os dados analisados, destacando-se os pontos fundantes de cada desenho,
convergem para dois fios condutores: caminho e futuro. Dessa forma, nessas
projeções, fica evidenciado que a escolarização indica para o sujeito o que a vida
pode lhe oferecer de melhor, que caminho seguir: desenvolver habilidades que
permitam iluminar a sua vida (Sujeito B); saiu da escola preparado para a vida
(Sujeito C); construindo pontes (Sujeito A); foi para a escola, onde encontrou tudo o
que precisava (Sujeito C). Através das projeções nos é descortinada pelos sujeitos
da pesquisa a concepção da educação como veículo possibilitador de construção de
mundos e de vidas.
Nos diz Kupfer (2007, p. 124) que no decorrer da sua constituição, um
sujeito19 vai se defrontar com paradoxos e não encontrará ninguém que lhe diga
como conciliá-los – porque esse saber não existe, o que deixa o sujeito às voltas
com o desejo de buscar e encontrar respostas para o enigma da sua presença no
mundo.
Assinala que a história dessa busca deixa marcas, inscrições originárias, que
darão rumo e direção ao que ele vier a realizar em sua vida. Nos diz kupfer (2007, p.
125):
Quando um educador, educa levando em conta o sujeito, poderá estar
norteado, também, pela ideia de que, embora seu aluno esteja marcado e
determinado por inscrições primordiais, que darão o norte do seu percurso
pelo mundo, e sobre o quais não pode nada saber – nem o professor, nem o
aluno –, nada de sua aprendizagem está predeterminada.

19

A concepção de sujeito defendida nessa tese é a do sujeito “marcado pela psicanálise: sujeito
clivado, da falta, do desejo, dividido, o objeto a, causa de desejo”. (ORNELLAS, 2016, p. 29).
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Como fica assinalado por Kupfer (2007), na educação para o sujeito, na
aprendizagem, nada está predeterminado. O educador coloca os objetos do mundo
a serviço de um aluno, que escolherá nessa oferta aqueles que lhe dizem respeito.
Isso significa que as experiências do sujeito, ainda quando bebê, vão
deixando marcas que ao longo da vida irão determinar as realizações e a sua forma
de ser e estar no mundo, ou seja, a escola não pode dar tudo. O dizer de Kupfer
(2007, p. 125) se aproxima de Jerusalinsky: “os pais e os mestres sabendo disso,
vão oferecendo ás crianças experiências de vida porque sabem muito bem que com
as inscrições primordiais, uma vez chegando as condições de simbolização, a
aprendizagem não está garantida.”
Nesse veio, Almeida (2010) propõe a escola em movimento: uma escola em
movimento é uma escola não-toda, que admite suas impossibilidades, suas
limitações, mas é exatamente isso que lhe abre para o desejo de fazer o possível,
que lhe impede de ficar paralisada na impotência.
Por outro lado, podemos admitir a importância da escola como espaço para o
processo de aprender, mas também como lócus para a construção de laços sociais.
No dizer de Kupfer (2007), não foram poucas as crianças com graves transtornos
que alteraram significativamente sua posição diante do Outro depois de terem
iniciado a frequência à escola. Mesmo que em classes especiais, “costuma-se colher
esse efeito de ‘engrandecimento’, de aumento de importância, ao qual algumas
podem ser sensíveis”. (KUPFER, 2007, p. 89).
As falas dos sujeitos da pesquisa, nos desenhos e nas entrevistas, se
desvelaram com dinamismo, nos possibilitando o reencontro com o objeto de
pesquisa aqui descrito. Os dados coletados através das entrevistas e desenhos nos
mostraram o rigor desses dispositivos em pesquisas qualitativas. Através da
entrevista foi possível a coleta de uma maior quantidade de dados; o desenho
também, ser marca, risco, traços e achados significativos para a apreensão das
representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho” na sala de aula.
As entrevistas nos possibilitaram, a partir da escuta aos sujeitos, desvelar
seus ditos e não ditos nas falas, através das associações livres. Pela via dos
desenhos, nos foi possível também perceber conteúdos inconscientes, junto com
temáticas e problematizações que, embora recalcadas, são vividas e simbolizadas
pelos sujeitos da pesquisa.
Observou-se

ainda

que

os

sujeitos

da

pesquisa,

nas

entrevistas,
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problematizaram a escola e as práticas docentes, e nos desenhos projetaram a
escola que desejam e que permeia o seu imaginário.
Ao analisarmos os dados coletados através desses dispositivos, percebemos
a convergência entre os dois instrumentos, que com as suas especificidades nos
permitiram descobrir os diferentes aspectos do fenômeno em estudo.
De posse da análise dos discursos, entrevistas e desenho, foi realizada a
triangulação, a fim de ampliarmos as nossas reflexões sobre o fenômeno
pesquisado.
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8 FALA E DESENHO SE ARTICULAM: TRIANGULAÇÃO DOS DADOS

Com a utilização de dois dispositivos para a colheita de informações
(entrevista semiestruturada e desenho) relacionados ao objeto de pesquisa, utilizei o
recurso da “triangulação”, no qual busco as aproximações e distanciamentos,
internamente, desses dispositivos com o intuito de melhor escutar e explicitar o
fenômeno investigado.
Pontuam Azevedo e outros (2013) que a triangulação metodológica refere-se
ao uso de múltiplos métodos para obter os dados mais completos e detalhados
possíveis sobre o fenômeno. Envolve a combinação de diversos métodos,
geralmente observação e entrevista, de modo a compreender melhor os diferentes
aspectos de uma realidade e a evitar os enviesamentos de uma metodologia única.
Nos diz Macedo (2009) que o recurso da triangulação não visa apenas à
validação dos dados coletados, mas enriquecer a dialogia compreensiva, ampliando
as reflexões sobre o fenômeno pesquisado, a partir de contextos heuristicamente
relevantes.
O Quadro 3 apresenta a sistematização das representações dos sujeitos da
pesquisa a partir dos pontos de convergência entre os dois dispositivos e os
discursos dos sujeitos.
Quadro 3 – Sistematização das representações sociais: pontos de convergência
UNIDADES DE ANÁLISE

FONTE

Formação especializada

Entrevista

ANCORAGEM
Saber

científico

sobre

o

“aluno-estranho”
Despreparo da escola

Entrevista

Incompetência

e

Desenho

insuficiência da escola em
relação ao “aluno-estranho”

Dificuldade do professor

Entrevista

Desestabilização na prática

no processo de ensinare

Desenho

docente

Entrevista

Exclusão do professor no

aprender
Escuta ao professor

processo

de

políticas de
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inclusão
Ausência da família

Entrevista

Desautorização da família

“Aluno-estranho”

Entrevista

Ambivalência/distanciamento
em

relação

ao

“aluno-

estranho”
Fonte: Elaborada pela autora.

As falas dos sujeitos da pesquisa, nos desenhos e nas entrevistas, se
desvelaram com dinamismo, nos possibilitando o reencontro com o nosso objeto de
pesquisa. Os dados coletados através das entrevistas e desenhos nos mostraram o
rigor desses dispositivos em pesquisas qualitativas. Através da entrevista foi
possível a coleta de uma maior quantidade de dados, embora o desenho tenha
apresentado dados significativos para a apreensão das representações sociais de
professor sobre o “aluno-estranho” na sala de aula.
As entrevistas nos possibilitaram, a partir da escuta aos sujeitos, desvelar os
ditos e não ditos nas falas dos sujeitos, através das associações livres. Pela via dos
desenhos nos foi possível também perceber conteúdos inconscientes, junto com
temáticas e problematizações que embora recalcadas são vividas e simbolizadas
pelos sujeitos da pesquisa. Dessa forma, ao analisar os dados coletados através
desses dispositivos, percebemos a convergência entre os dois instrumentos, que
com as suas especificidades nos permitiram descobrir os diferentes aspectos do
fenômeno em estudo.
O cruzamento das falas e discursos coletados por meio desses dispositivos
trouxe elementos fundantes, nos levando a refletir sobre a escuta do saber-fazer do
professor no seu encontro com a diferença na sala de aula.
A pesquisa veio confirmar que a prática docente em salas de aula dita
inclusiva leva o professor ao encontro do fenômeno do estranhamento, que o
paralisa, dificultando a busca de implementações criativas que possibilitem o ensinar
e aprender frente ao “aluno-estranho”. Estudos demonstram que muitos professores,
em decorrência do seu encontro com o outro-diferente, afastam-se de suas
atividades profissionais.
Dessa forma, as diferenças apresentadas pelos alunos que fogem aos
padrões atribuídos pelo sistema de ensino, pautados em representações
normalizadoras, causam nos professores o sentimento de não estarem preparados
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para trabalhar com a presença desses alunos na sala de aula. A fala do Sujeito A é
bem ilustrativa:
É importante para o professor que tenha essa formação com alunos com
diversas situações: Síndrome de Down, Autista, Libras, e outros alunos
regulares. Como fazer? Eu não tenho essa formação. (SUJEITO A).

A formação especializada apresentou-se como um ponto de intersecção
recorrente nas falas dos sujeitos da pesquisa, como uma condição para o processo
de ensinar e aprender do “aluno-estranho” na sala de aula regular. Trata-se de um
dado de convergência importante para o nosso estudo.
Jesus (2006) assinala como de especial relevância nesse cenário as
dificuldades dos professores em trabalhar pedagogicamente com a diversidade, vez
que são os professores que, no meio de seus medos, dúvidas, ansiedades,
acolhimento, assumem os seus alunos em suas salas de aula.
A unidade formação especializada é um dado fundante para o fenômeno em
estudo, por ser um fator tido como relevante pelos sujeitos da pesquisa para o
encontro professor–“aluno-estranho” na sala de aula. Os professores colocam como
premissa básica o conhecimento técnico sobre esse outro que os desestabiliza.
Pode-se pensar que nos aproximamos de uma representação de professor sobre o
“aluno-estranho” ancorada no saber cientifico, como forma a trazer para a
familiaridade o que lhe é desconhecido.
São vários os fatores que se conjugam para a sedimentação do encontro com
a diferença no cotidiano da sala de aula regular, apesar da centralidade no
professor. Dentre esses fatores, o despreparo da escola também foi um ponto de
interseção entre os dispositivos entrevistas e desenho, embora em diferentes
perspectivas. As falas dos Sujeitos D e C são bastante ilustrativas:
Eu acho que Inclusão não é só matricular e deixar o aluno. A Escola
precisa avançar. A escola precisa se qualificar. Isso é uma pseudoinclusão. Falta a comunicação entre todos: o próprio alunado, família,
profissionais que estão fora. Eu acho que existe essa lacuna. (SUJEITO D,
grifo nosso).
Acho que a escola poderia se estruturar com alguns materiais, modelos
didáticos adaptados, simuladores virtuais. É necessário o uso das
tecnologias. Desenvolvimento de um planejamento para os deficientes
auditivos (vibração), para a aula de ciências. O crescimento de uma planta,
o simulador virtual. O que mais precisa é de material. Faltam instrumentos.
A gente precisa de mais instrumentos de suporte. Falar com o pessoal da
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Sala Multifuncional. O professor não tem tempo para construir, a hora aula
não dá tempo. Não tem momento de AC para trabalhar aluno de inclusão.
(SUJEITO C, grifo nosso).

Através dessas falas dos sujeitos de pesquisa é possível perceber que o olhar
do professor é que a instituição escolar como um todo não se encontra preparada
para a proposta de trabalhar com o “aluno-estranho” na sala de aula.
Beyer (2006, p. 81) pontua que a presença de “aluno-estranho” na sala de
aula regular
[...] é um desafio porque confronta o (pretenso) sistema escolar homogêneo
com uma heterogeneidade inusitada, a heterogeneidade dos alunos com
condições de aprendizagem muito diversas. E isto inquieta e desafia os
professores em geral.

Nessa perspectiva, os sujeitos da pesquisa, no dispositivo desenho, desvelam
o que vislumbram sobre o papel da escola ao receber o “aluno-estranho”:
Saiu da escola preparada para a vida, seguiu seus sonhos e terminou a
sua vida feliz e realizada. (SUJEITO C, grifo nosso);
Todo ser humano tem o direito de crescer e desenvolver habilidades que
permitam iluminar a sua vida. (SUJEITO B, grifo nosso).

Em meio a esse cenário, onde o professor é desafiado a se confrontar com o
inesperado, a escola e o saber-fazer docente abalados em suas estruturas, Beyer
(2006, p. 74) nos traz a seguinte questão: “como devem ocorrer as relações entre
um membro ‘incluído’, no caso um aluno com necessidades educacionais especiais,
e o conjunto que o acolhe, no caso a escola do ensino comum?”. Continua esse
autor:
Neste sentido estar incluído é aprender como as demais crianças
aprendem? Em uma relação de pertencimento, qualitativamente falando,
uma criança surda ou uma criança com deficiência mental precisa abdicar
de suas formas próprias de pensar ou aprender? Nesta linha de raciocínio,
penso que devemos discordar da definição de inclusão que provoca a
desconsideração das diferenças entre as crianças, obrigando-as, por meio
de um currículo inflexível ou hegemônico, a comportarem-se e aprenderem
conforme a maioria faz. (BEYER, 2006, p. 74).

A ideia de Beyer (2006) e a fala dos sujeitos da pesquisa nos levam a refletir
sobre a homogeneização do processo ensinar–aprender, dos curriculos, da ideia da
educação, em que todos devem sair preparados para a vida.
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O termo despreparo da escola nos leva a pensar também em incompetência e
insuficiência quando os sujeitos da pesquisa se reportam à falta de condições
materiais e pedagógicas no saber-fazer no encontro com o “aluno-estranho” no
cotidiano da sala de aula .
Nesse sentido, a dificuldade do professor no processo de ensinar e aprender
desvela-se como um dado importante para o nosso estudo, sendo um ponto de
convergência entre as falas dos sujeitos da pesquisa e dos dispositivos utilizados. As
falas dos sujeitos da pesquisa ilustram essa assertiva:
Muitos não são alfabetizados. As atividades devem ser pensadas de modo
diferenciado. Conteúdos obrigatórios, é difícil realizar essa adaptação.
Dificuldade enquanto professores, fazer esse trabalho tanto para Escola
Especial como Escola Regular. Não é falta de desejo em fazer. Falta a
formação para o professor para lidar com esse aluno especial. (SUJEITO A,
grifo nosso).
Eu tive um aluno Autista que responde muito bem e as vezes aluno com
deficiência intelectual. Às vezes a gente fica meio perdido. Dar aulas sem
ver essas exceções. Recurso: trabalho de equipe, para facilitar,
buscando justamente amenizar essa situação. Tem alunos que não
sabem malmente escrever o nome. E às vezes na hora de compreender,
por exemplo, um assunto abstrato. (SUJEITO A, grifo nosso),
Vamos lá turma! Precisamos completar essa atividade como uma
equipe. (SUJEITO A, grifo nosso),
Os professores (lá é ginásio) deveriam ter uma atenção nessa formação,
principalmente Português e Matemática. Às vezes você acha que vai ser
‘ofensivo’. A metodologia não se adapta para essa faixa etária.
(SUJEITO B, grifo nosso).

As falas dos sujeitos da pesquisas nessa unidade de análise nos levam a
refletir sobre as práticas pedagógicas em ambientes ditos inclusivos, onde o
professor se defronta com estilos de aprender diversificados, fora dos padrões tidos
como comuns. O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2007) enfatiza a importância de ambientes
heterogêneos para a aprendizagem de todos os alunos e aponta para a superação
de práticas pedagógicas incompatíveis com a complexidade dos processos de
ensinar e aprender.
Assim sendo, podemos inferir que o professor, ao se defrontar com o “alunoestranho” na sala de aula e a complexidade nos processos de ensinar e aprender
desse aluno, percebe-se desestabilizado na sua prática docente.
A desabilitação e mal-estar do professor no seu encontro com o “aluno-
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estranho” na sala de aula evidencia uma unidade de convergência no nosso estudo:
a escuta ao professor, como fica ilustrado nas falas a seguir:
Não tem o suporte da Escola, nem da Secretaria de Educação.
(SUJEITO B, grifo nosso).
A primeira experiência, uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental II, eu
percebi que ele tinha um problema, praticamente na segunda unidade. A
Escola não falou. Procurei a coordenação da Escola. Procurei a
profissional. (SUJEITO C, grifo nosso).
Cada um no seu quadrado. Cadê a inclusão? Da professora? A
comunicação…iria diminuir a Angústia. No início quase desisto. (SUJEITO
D, grifo nosso).

As falas dos sujeitos da pesquisa em relação à unidade de análise escuta ao
professor apontam para uma convergência, o que corroborou com a nossa
perspectiva acerca da importância da escuta ao professor no seu saber-fazer
docente no encontro com o “aluno-estranho” na sala de aula, como temos sinalizado
nesta pesquisa.
Quanto à questão do acolhimento ao professor no processo de inclusão do
“aluno-estranho”, o documento Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2007, p. 19), no Item VI: Orientações
ao Sistemas de Ensino, “preconiza o desenvolvimento do trabalho colaborativo e
reflexivo entre professores e demais profissionais da educação, valorizando os
saberes da comunidade e o percurso escolar dos alunos”. Estabelece ainda a
“socialização de experiências educacionais que contribuam para a produção de
conhecimentos, o desenvolvimento de práticas inovadoras e o fortalecimento do
processo de inclusão escolar” (BRASIL, 2007, p. 19).
As falas dos sujeitos da pesquisa e as orientações oficiais nos levam a pensar
nas possibilidades acerca do processo de acolhimento do professor nas práticas
ditas inclusivas, num ambiente de troca onde se fala e é escutado, o que corrobora
com a nossa ideia de escuta ao professor nos ambientes escolares e nos processos
formativos.
Essa perspectiva nos leva a inferir sobre representações sociais ancoradas na
exclusão do professor no processo de políticas de inclusão.
Paralelo às representações em que o professor não se percebe como
participante do processo de inclusão do “aluno-estranho” no sistema regular, a
unidade ausência da família fez-se também um ponto de convergência, como
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ilustram as seguintes falas:
Se depender da família não vai para lugar nenhum. A mãe que tem um
filho especial deixa de viver. (SUJEITO B, grifo nosso).
Eles jogam esses alunos na escola como se fosse um depósito. Como
lidar com essa família que é convocada a falar sobre o seu filho? Como
andar com esse aluno, se às vezes a família já soltou as mãos desse
aluno? (SUJEITO D, grifo nosso).

As falas dos sujeitos da pesquisa acerca da unidade ausência da família nos
levam a pensar na representação da família como agente social normalizador, no
papel de adaptador do sujeito deficiente à convivência escolar e social, como fica
pontuado por Turchiello (2011, p. 236) quando se refere à racionalidade neoliberal:
A família que se mobiliza, busca apoio de saberes,funciona como estratégia
de vigilância e controle dos riscos sociais,possibilitando a otimização da vida
dos filhos com deficiência. Dessa maneira, entendo que, para as políticas de
inclusão, o que parece ser mais importante é que ‘todos’ participem
ativamente na prevenção do risco de as pessoas com deficiência não
ocuparem lugares que são vistos como mais seguros para a sociedade.

As falas dos sujeitos da pesquisa e o pensamento de Turchiello (2007)
expressaram que a unidade ausência da família encontra-se ancorada na
desautorização da família, quando não é convocada a participar junto aos alunos,
professores, gestores e demais profissionais na elaboração e implementação dessa
política.
Assim

como

a

família,

o

“aluno-estranho”

encontra-se

fora

dessa

implementação da política de inclusão e vem interpelando o professor com a sua
presença/ausência no cotidiano da sala de aula, tratando-se de uma das unidades
fundantes da nossa investigação e ponto de convergência na recolha, conforme fica
evidenciado nas falas dos sujeitos da pesquisa:
Nos alunos pensar no protagonismo ... tem uns mais fechados não
respondem nem a chamada. Você não sabe o que se passa nesse
universo. Às vezes parece prevalecer mais a socialização. Os alunos
especiais têm uma relação mais próxima com os colegas do que com
os professores por morar mais perto. (SUJEITO A, grifo nosso).
Eles recuam muito. A gente não consegue mergulhar nessa realidade...
(SUJEITO A, grifo nosso).
É difícil ser professor de pessoas com necessidades especiais. Nós
não estamos preparados. A professora quando encontra um aluno assim é
um desafio. (SUJEITO B, grifo nosso).
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De fato esse ano fiz curso de inclusão (oficinas) pela Editora Positiva. Raul
Sá, aluno de inclusão que tem o suporte da Sala Multifuncional. Aluna
de Microcefalia (8º ano), assunto sobre drogas e corpo humano. Teve
ajuda Sala Multifuncional. (SUJEITO C, grifo nosso).
Você tem esse aluno. Uma colega disse que tenho um dossiê do aluno. Já
conheço a letra, o jeito de cada um. Termino sofrendo. (SUJEITO D, grifo
nosso).

Como já foi pontuado aqui nesta escritura, nos afastamos da categorização
“aluno especial”, “aluno com necessidades especiais”, “alunos de inclusão”, como
vem sendo utilizado na área da educação, e ficam evidenciadas nas falas dos
sujeitos da pesquisa, por entendermos que essas nomeações subentendem rótulos
e centralização no “aluno-estranho”, as dificuldades no encontro do outro com a
diferença.
O cruzamento das falas dos sujeitos da pesquisa apontam para a
convergência do estranhamento do professor no seu encontro com a diferença na
sala de aula, pautado nas tentativas de aproximação desse aluno.
Nesse veio, nos dizem Sampaio e Sampaio (2009, p. 47), baseadas em
Forest e Pearpoint, que a inclusão pode ser um elemento perturbador, vez que
desafia nossas ações, raramente pensadas, do que significa “normal” e “comum”.
Dessa forma, o professor é convocado a lidar com consequências psíquicas que a
convivência com a deficiência pode trazer.
Assim posto, com o estranhamento dos professores assinalados nas falas dos
sujeitos da pesquisa e olhar para consequências psiquícas trazidas por essas
autoras acerca dessa convivência, fortalece a nossa ideia de representações sociais
de “aluno-estranho” ancorada na ambivalência aproximação e distanciamento,
ressaltando a necessidade de escuta ao professor.
Os achados desta pesquisa nos levam a refletir que as unidades de análise
formação especializada, despreparo da escola frente ao “aluno-estranho”, ausência
da família, “aluno-estranho”, escuta ao professor, dificuldade no processo de ensinar
e aprender desvelam a forma como se materializam e se organizam os elementos
estruturantes das representações para os sujeitos, e que no percurso se naturalizam
as práticas no cotidiano em relação ao objeto de estudo.
Nesse estilo, a escuta a esses professores sobre esse dilema precisa ser
esculpida com delicadeza. O contexto de pandemia constituiu uma operação
desafiadora, mas que nos possibilitou perceber o que pensam e sentem os
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professores no seu savoir-faire no seu encontro com o “aluno-estranho” no cotidiano
da sala de aula.
Nesse percurso, em busca de desvelar o nosso objeto de estudo, alguns Atos
foram encenados, os diálogos entre os teóricos dinamizaram os estudos que se
fizeram presentes em outros Atos. As falas do sujeitos que se descortinaram entre
os ditos e os não ditos, entre falas bem-ditas e mal-ditas.
Os resultados da pesquisa apontam que os discursos sobre o “alunoestranho” na sala de aula estão ancoradas na formação especializada, despreparo
da escola, ausência da família, “aluno-estranho”, dificuldade do professor no
processo de ensinar e aprender, escuta ao professor. Achados da pesquisa que me
fazem pensar o quanto esse significante “estranho” precisa ser reificado para que
esse sujeito encontre um lugar e posição de aluno. E apesar dos limites manifestos e
latentes, precisam, no dizer de Fernando Pessoa (2021), estranhar e em seguida
entranhar esse ser na sua condição humana.
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9 ATO V – (IN)CONCLUSÕES: PARADA OBRIGATÓRIA
Que minha solidão me sirva de companhia.
Que eu tenha a coragem de me enfrentar.
Que eu saiba ficar com o nada e mesmo
assim me sentir como se estivesse plena
de tudo. (LISPECTOR, 2021).

A caminhada investigativa que me fez debruçar por esses anos no processo
de doutoramento iniciou-se com questionamentos que impulsionaram a busca por
respostas que nos foram desveladas ao longo desse estudo: como incluir o “alunoestranho” na sala de aula? O que pensar acerca da formação do professor nesse
processo? Como trazer para a familiaridade o que nos é estranho?, dentre outros.
Foi um encontro com o objeto de estudo que me proporcionou uma inquietude
interna, e nesse um ano e meio uma inquietude interna e solitária. O mundo foi
acometido por uma pandemia, tivemos que nos distanciar dos contatos físicos, num
movimento de presença/ausência e, me apropriando do dizer de Clarice Lispector na
epígrafe desta seção, tive que ter a coragem de me enfrentar e enfrentar os desafios
de um mundo remoto e viver a dor e o prazer da escritura.
A tela virtual tornou-se nosso meio de comunicação e assim foi o encontro da
pesquisadora com os sujeitos da pesquisa, e o retorno ao seu objeto de estudo, que
nem por isso deixou de ser pulsante de afetos e de desejo de fala e escuta. Foi um
encontro permeado por sensibilidades. De um lado a pesquisadora com a argúcia
investigativa e do outro lado os sujeitos da pesquisa desejosos de falar e de serem
escutados, talvez pela primeira vez, sobre uma temática que os intriga.
Como aqui já colocado, a eleição dos pesquisadores ocorreu pela ordem do
desejo, participariam aqueles que assim se dispussesem. Entretanto, foi de
fundamental importância a mediação de uma das gestoras da escola entre
pesquisadora e sujeitos da pesquisa, uma vez que os professores encontravam-se
nesse período em trabalho remoto.
A ideia e expectativa iniciais da pesquisadora transitar e retornar ao chão da
escola, o lócus da pesquisa, foram impossibilitadas pela crise sanitária que assola o
país e o mundo, a partir de 2020, porém os atores sociais envolvidos na pesquisa –
pesquisadora e participantes da pesquisa – fizeram-se presentes e atuantes no
desejo de desvelar as representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho”
na sala de aula. De uma certa forma, podemos afirmar que todos os envolvidos de
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alguma forma têm uma implicação com a temática.
Apreender as representações sociais de professor sobre o “aluno-estranho”
na sala de aula, com o desejo de desvelar como este objeto tem sido tratado e quais
as consequências dessa representação para as mudanças das práticas educativas
escolares, fizeram desse espaço doutoral uma viagem. Uma viagem no sentido de
experiências de estranhamento (CARDOSO, 1988) – de encontro com a Teoria das
Representações Sociais, e concepções teórico-epistemológicas de formação,
estranhamento e familiaridade, práticas pedagógicas. Um caminhar que possibilitou
escutar formas de dizer, de ver e de conceber o “aluno-estranho” no cotidiano da
sala de aula.
Primeiro, gostaria de retomar a ideia recorrente dos sujeitos da pesquisa de
que a formação especializada é uma condição precípua para trazer para a sua
familiaridade o “aluno-estranho”.
Como já colocamos, no encontro da pesquisadora com os sujeitos em seu
cotidiano da sala aula, desvelado aqui nesta pesquisa, é recorrente a afirmativa de que
lhes falta o saber a respeito desse outro-estrangeiro. O embasamento teórico das
representações sociais amalgamadas com a filosofia da diferença tornou-se um eixo
central para a análise das falas dos atores sociais, as quais se referem a
verbalizações de ideias, opiniões, atitudes, práticas que expressam os significados
que os professores atribuem no encontro com o outro-diferente na sala de aula.
Ressaltamos,

após

as

primeiras

referências

discorridas

nessas

(in)conclusões, que o encontro do professor com o “aluno-estranho” na sala de aula
está ancorado em formação especializada, despreparo da escola, ausência da
família, “aluno-estranho”, escuta ao professor, dificuldade no processo de ensinar e
aprender.
Na perspectiva das representações sociais, a formação especializada
conclamada pelos professores está ancorada no saber científico sobre esse outroestranho. No entanto, vimos pontuando ao longo da tese que o desejo de saber do
professor encontra-se fixado no saber científico sobre esse “aluno-estranho”, o que o
afasta das possibilidades de estar com o outro sem um a priori, aspecto que vem
sendo questionado por Skliar (2006).
Em relação ao encontro do professor com a diferença na sala de aula, neste
estudo nomeado de encontro com o “aluno-estranho” apontamos variáveis que são
estruturantes para abrigar de forma qualitativa cada aluno e suas diversidades nas
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salas de aula. A formação especializada foi um fator apontado pelos sujeitos da
pesquisa como relevante para uma efetiva prática pedagógica frente a esse aluno
que traz a diferença e que ganha especial importância nos discursos e ações dos
professores, pois, segundo os estudiosos, em última instância, são esses atores
sociais que, no meio de suas faltas, dúvidas, ansiedades, disponibilidades,
acolhimentos e possibilidades, assumem os seus alunos em suas salas de aula.
Embora nesta escritura tenha sido identificado que as representações sociais
dos sujeitos acerca do “aluno-estranho” na sala de aula ainda estejam ancoradas no
desejo de saber acerca desse aluno-diferente que interpela o professor no seu
cotidiano escolar, via formação especializada, acreditamos numa (re)significação
dessa construção ao longo das interações.
Nosso estudo apontou que a formação especializada vem sendo pautada no
saber científico sobre esse outro, com um olhar sobre a deficiência direcionada para
o corpo, uma forma biologizante de se apreender o ser e estar desse sujeito, nas
suas relações e formas de ensinar e aprender. A perspectiva do estudo aponta para
um processo formativo que possibilite ao professor a escuta com vistas a desvelar
um novo estilo de que seja possível entranhar o discurso e encontrar um jeito novo
desejante de olhar esse aluno na sua singularidade.
A relação do saber com o desejo, a que se propõe a Psicanálise, configura o
processo de aprendizagem como algo peculiar, único para cada sujeito aprendente e,
assim sendo, deve-se considerar que ali onde se encontra o “aluno-estranho” existe
também o sujeito, único, singular, sujeito do desejo, da falta, do inconsciente,
constituído na e pela linguagem.
Escuta-se esse desejo como um movimento subjetivante que, ao contrário da
inteligência, que tende a objetivar, rotular, a buscar generalidades, é preciso deixar
emergir o original à diferenciação, ao surgimento do original de cada ser humano
único em relação ao outro com as suas dores e prazer.
A unidade de análise despreparo da escola também foi uma fala recorrente
dos sujeitos da pesquisa, cujas representações estão ancoradas no padrão de aluno
ideologizado pelo sistema de ensino no processo de ensinar-aprender, ou seja, o
aluno normatizado, pela via da homogeneização. Como pontua Skliar (2012), a
escola historicamente já se encontra nesse processo de separação e discriminação
desde sempre. Desde o momento em que alguns sujeitos, e não outros, são
considerados “os diferentes”.
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A ausência da família foi também uma unidade de análise desvelada nesse
estudo, quando os professores sentem-se não atendidos pela família quando a ela
demandam algum saber sobre o “aluno-estranho”. A análise sobre essa unidade nos
fez perceber que, no processo de inclusão escolar, tanto a escola quanto os
profissionais da saúde pressupõem um desconhecimento por parte da família, o que
nos leva a pensar que há um conflito em que, ao mesmo tempo que se solicita ajuda
à família, a desautoriza no seu saber-fazer. O que nos levou às representações
sociais ancoradas na desabilitação da família.
A unidade de análise “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula, bastante
recorrente no desenrolar desta investigação, aponta para representações sociais
ancoradas na ambivalência aproximação-afastamento no encontro do professor com
a diferença na sala de aula.
A unidade “aluno-estranho”, elemento fundante do nosso estudo, nos suscitou
o retorno ao campo empírico com adesão imediata dos sujeitos da pesquisa com o
objetivo de realizarmos outros aprofundamentos acerca de representações sociais
de professor sobre “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula. O retorno ao
campo empírico veio corroborar a nossa proposição básica da necessidade de
“escuta” ao professor nos seus processos formativos.
A ancoragem na escuta ao professor mostra a necessidade da escuta nos
processos formativos, expondo, desta forma, que não basta tornar-se um
especialista, e sim implicar-se neste processo de aprender e ensinar, revelando a
presença da subjetividade no ato de formar-se, o que coaduna com o pensamento
de Kupfer (2007) quando afirma que a escola como um espaço de fala e escuta ao
outro na perspectiva psicanalítica, passa-se a incluir a instituição escola como lugar
de escuta.
As representações ancoradas na dificuldade no processo de ensinar e
aprender, recorrentes nos discursos, falas e desenhos, foram referidas como uma
grande preocupação por parte dos sujeitos da pesquisa. E, de uma formal geral, os
professores se referem à dificuldade do processo de ensino-aprendizagem dos
conteudos formais, do “aluno-estranho” no ensino regular. As representações
ancoradas na dificuldade no processo de ensinar e aprender nos levou a refletir
acerca da visão da escola como agente de escolarização, tendo a socialização como
uma função secundária. No entanto, Kupfer (2007) diz que a escola tem também
como função a inserção da criança no campo social, ressaltando a importância da
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escola enquanto lócus de socialização, trazendo a sua experiência com crianças
com graves transtornos mentais.
Para prosseguirmos em busca das (in)conclusões, aqui delineadas de forma
sintética, faz-se necessário retomar os objetivos previstos a fim de reapresentar ao
leitor as intenções que me moveram no sentido de buscar possíveis respostas ainda
que parciais sobre o objeto de estudo. Assim sendo, busquei apreender as
representações sociais de professor acerca do “aluno-estranho” na sala de aula e a
sua implicação sobre a fala e a escuta com vistas a trazer para a familiaridade o que
lhe é estranho que possa apontar para um saber fazer referente: a) identificar o que
o professor nomeia de “estranho” na sala de aula e suas vicissitudes na relação
educativa; b) escutar o professor na sua formação pedagógica sobre o fenômeno do
estranhamento; c) analisar a relevância do processo de apreender as representações
sociais de professor sobre o “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula.
Pode-se afirmar que, em grande medida, os objetivos foram atingidos ao
longo do processo, na proporção que tornavam mais claros o objeto de pesquisa.
Embora nesta escritura tenha sido identificado que as representações sociais
dos sujeitos acerca do “aluno-estranho” na sala de aula ainda estejam ancoradas no
desejo de saber acerca desse aluno-diferente que interpela o professor no seu
cotidiano

escolar,

via

uma

formação

especializada,

acreditamos

numa

re(significação) dessa construção ao longo das interações.
Pressupõe-se, dessa forma, que as representações sociais sobre o encontro
com o outro-estranho, construídas pelos sujeitos da pesquisa, foram e são
influenciadas por representações apreendidas no seu contexto sociocultural e
“costuradas” tanto por processos conscientes, como por processos inconscientes.
Esta escrita apontou ainda que a dificuldade no processo de ensinar e
aprender do “aluno-estranho” é um fator que desestabiliza o professor, que se sente
incapaz de criar metodologias alternativas em lugar de buscar apenas o processo de
ensino, encontrar as formações discursivas presentificadas nesses sujeitos na sala
de aula.
Vale ressaltar que o encontro com os sujeitos da pesquisa através dos
dispositivos metodológicos faz pensar que os sujeitos da pesquisa são desejosos
desse encontro com o “aluno-estranho”, que têm expectativa em relação a seu
processo de aprender, e vislumbram ainda sua vida futura na sociedade mais ampla,
porém não têm tido espaço para a fala e a escuta acerca dessas questões.
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No entanto, inscrevo aqui nesta tese que é através dessa troca de
experiências pedagógicas com o “aluno-estranho” no cotidiano da sala de aula,
como também nos processos formativos, que os professores poderão reconstruir as
suas representações, de forma a encontrar um lugar e posição para aluno com os
seus limites e possibilidades.
É possível que a ausência de projetos políticos-pedagógicos nas escolas
venha sustentando a ideia dos professores de que eles não têm habilidades
necessárias para lidar com a diferença na sala de aula.
Paralelo a essas

considerações metodológicas, alguns autores vêm

colocando a necessidade de escuta aos professores, uma vez que tais mudanças
produzem efeitos, como o encontro com a falta constitutiva, o discurso, como temos
assinalado.
O despreparo da escola, na sua insuficiência material, relacional e
pedagógica, foi outro fator dificultador para o acolhimento do “aluno-estranho” na
sala de aula apontado pelos sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, retomamos o
nosso problema de pesquisa: De que maneira a escuta ao professor sobre o “alunoestranho” no cotidiano da sala de aula pode contribuir para que venha a encontrar
um lugar e posição para esse aluno de forma a sair do estranhamento para a
familiaridade, com vistas a construir uma prática pedagógica referente e inclusiva?
O estudo nos revelou que a escuta ao professor, elemento fundante do nosso
estudo, na perspectiva psicanalítica, é vista essencialmente como instrumento do
trabalho do professor. Nos diz Ornellas (2019, p. 86) que “escutar é romper os
limites dos intermuros da escola, nas relações do professor consigo mesmo, com
outro e com o entorno”. Desse jeito, podemos pensar que a escuta na escola pode
abrir um canal de comunicação, onde fala e escuta pelo manejo venham ocupar um
lugar na relação professor-aluno. A escola tida como um espaço no qual acontecem
a construção das relações afetivas, a fala e a escuta. E como ressalta Ornellas
(2019, p. 79), “é nesse lugar que se encontram os dois sujeitos,o professor e o
aluno, ambos portadores de uma fala, de uma escuta que os sustentam”.
Segundo Fernandez (1992), o docente também pode ser vítima de um sistema
que o usa como algoz. “Dar a palavra ao docente, escutá-lo, pode às vezes
possibilitar a abertura de um espaço e de uma atividade que poderá ser adiante mais
facilmente levado ao vínculo professor-aluno.” (FERNANDEZ, 1992, p. 27).
Nos dizem Ornellas, Almeida e Almeida (2013, p. 217) que “A Ancoragem é
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caracterizada como o novo processo de tornar familiar o desconhecido, no qual o
sujeito integra o novo ao sistema cognitivo já existente”. Em se tratando da questão
da diferença, existe um processo inconsciente de cada sujeito acerca de sua
incompletude.
A questão da incompletude, na qual o professor se depara com os seus
próprios limites, traz à tona a falta, e os afetos que estavam recalcados afloram em
forma de angústia, afeto que não engana e que nos faz mudar de lugar.
Nos diz Moscovici (2015, p. 61) sobre o processo de ancoragem: “Esse é um
processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso
sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria
que nós pensamos ser apropriada.”
Afirma ainda Moscovici (2015) que nós experimentamos uma resistência,
tendemos a nos distanciar quando nos vemos impossibilitados de avaliar algo, de
descrevê-lo a nós mesmos ou aos outros. O primeiro passo para superar esse
distanciamento é categorizar, nomear o que nos é desconhecido.
Este estudo tenta apreender as representações sociais do professor acerca
do “aluno-estranho” na sala de aula, e por meio dessa nova escuta, atingir uma nova
forma no encontro com a diferença.
A colheita e análise dos discursos, falas e desenhos, me levaram às questões
subjetivas e intersubjetivas que enodam a relação professor–“aluno-estranho” no
espaço escolar. Percebeu-se o desejo do professor de acolher esse aluno, trazendoo para sua familiaridade.
No entanto, as representações sociais estão ancoradas ideologicamente na
homogeneização das diferenças, pautadas na polifasia em que coexistem crenças
do senso comum sobre as deficiências e o desejo da hiperespecialização sobre o
“aluno-estranho”.
Defendemos aqui, nesta tese, a constituição do professor-sujeito, que no dizer
de Ornellas (2016, p. 20): “esse professor, na travessia para sujeito constitui-se na
falta, lugar não preenchido. Por ser faltante, esse professor é um sujeito falante
precisando ser escutado.”
Essa ideia trazida por Ornellas (2016), aqui defendida, nos remete à ideia de
que o professor possa ser escutado nos seus processos formativos e que seja
incluído nas discussões acerca da inclusão escolar, e que nesse caminhar entre
falar e ser escutado possa fazer o passe para a construção do professor-sujeito, que
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constitui-se na falta, lugar não preenchido.
Assim sendo, a constituição do professor-sujeito é uma proposição fundante
para o encontro professor-“aluno-estranho”, de forma que esse passe venha a
contribuir para uma prática pedagógica em que o “aluno-estranho” venha fazer o seu
passe para “aluno-sujeito”, ou seja, que seja acolhido na sua incompletude, limites e
possibilidades.
O estudo nos apontou também proposições referentes à formação
especializada, numa posição contrária à tradição formativa (SKLIAR, 2006), uma
inversão da lógica que mais que estar “preparado”, o que conta é estar disponível,
estar aberto à existência do outro.
Apresentamos também, ainda na perspectiva propositiva, a ideia de que as
representações sociais de professor sobre “aluno-estranho’ na sala de aula,
fenômeno estudado, é passível de mudança, o que corrobora com a teoria
moscoviciana do dinamismo e flexibilidade das representações sociais.
A densidade teórica deste estudo me leva, além de desejar disponibilizá-lo no
banco de dados do PPGEduC/UNEB, retornar ao lócus de pesquisa para uma
devolutiva aos gestores e, principalmente, aos sujeitos da pesquisa, que com
certeza estão ávidos para um saber acerca desse estudo, que não seria possível
realizar sem a participação deles.
A respeito da devolutiva, temos a seguinte afirmativa:
Devolutiva é o processo de inclusão dos diferentes atores envolvidos
(trabalhadores(as), gestores, pesquisadores); dos diferentes analisadores
(tensões, conflitos, parcerias, encontros e desencontros). É trazer para a
pesquisa aquilo que, por vezes, insistimos em expurgar, devolvendo os
saberes ao seu plano de constituição e problematização. (ALMEIDA,
CARVALHO, CÉSAR, LUCIANO, 2018, p.).

A imersão no campo de pesquisa , o desejo de retorno ao lócus e os
resultados encontrados e, ainda por encontrar me fizeram pensar, quando me
aproximava e chegava a estas (in)conclusões, que o objeto de pesquisa ainda me
suscita outras questões, por isso a sensação de inacabamento. Penso ainda em
buscar o pós-doutoramento, com vistas a desvelar outros dados que ficaram
encobertos, levar a discussão para Congressos da área específica,dentre outros.
Então fica o convite, a todos da comunidade acadêmica e professores do
ensino fundamental, não só à leitura, mas para se enveredarem por novas questões
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e buscas, a fim de desvelarmos e apontarmos para uma nova forma de ser-estar do
“aluno-estranho” na sala de aula. Para tanto, é preciso subtrair a “solidão” que ainda
está me fazendo companhia.
Ao escrever essas linhas (in)conclusivas tenho o afeto de que estou me
esvaziando porque preciso dar um ponto que não é final e sim um ponto de
continuidade. Ao mesmo tempo, me vejo perene de socializar este estudo com a
comunidade científica em busca de trocas, saberes e laço social para estar com o
outro diferente de mim.
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APÊNDICE A – Estado da Arte das Representações Sociais de professor sobre o
aluno-estranho na sala de aula
Quadro 4 – I e III Descritores
Aluno-estranho
Ano
2003

Àrea
de Nível:
conhecimento
Mestrado/
Doutorado
Educação
Mestrado

Educação

Mestrado

2005

Instituição
/Região

Título

Universidade
Educação
Federal
de inclusiva
e
Uberaba
cotidiano
escolar:
concepções
e
práticas
de
professores
Universidade do Concepção do
Estado do Rio
Professor sobre
de Janeiro
o aluno com
(UERJ)
sequela
de

Paralisia

2008

Psicologia

Mestrado
Universidade
Federal de
Pernambuco
(UFPE)

2008

Educação

Mestrado

2011

Distúrbio do
Mestrado
Desenvolvimento

Universidade
Federal de São
Carlos
(UFSCar)

2013

Educação

Universidade
Federal do
Paraná (UFPR)

Mestrado

Universidade
Presbiteriana
Mackenzie
São Paulo

Cerebral e sua
inclusão
no
Ensino Regular
Convivendo com
a
alteridade:
representações
sociais sobre o
aluno
com
deficiência
no
contexto
da
educação
inclusiva.
Relação
entre
Professores
e
Alunos
com
Dificuldades de
Aprendizagem e
Comportamento:
Uma História de
Mudanças
Análise
das
interações
professor-aluno
com
Paralisia
Cerebral
no
contexto da sala
de aula regular

A relação do
professor com
seu
aluno
psicótico (tgd)
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em processo
de
inclusão
escolar
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados levantados no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES e do Portal BDTD, em fevereiro de 2021.

Quadro 5 – II Descritor
Ano

2004

Formação para a diferença em vistas á Educação Inclusiva
Àrea
de Nível:
Instituição
conhecimento
Mestrado/
/Região
Doutorado
Educação
Mestrado
Universidade do
Estado do Rio
de
Janeiro
(UERJ)

2007

Educação

Mestrado

2016

Educação

Mestrado

Universidade
Estadual
Paulista “Julio
de
Mesquita
Filho” (UNESP)

Universidade
Federal do Rio
Grande
do
Norte (UFRN)

Título

Um grupo de
Formação
crítico-reflexiva
de professoras
de alunos com
autismo: vozes
no silêncio.
A formação do
professor numa
perspectiva
lúdico-inclusiva:
uma
realidade
possível?
Práticas
e
formação
docente
na
UFRN
com
vistas à inclusão
de
estudantes
cegos.

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados levantados no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES e do Portal BDTD, em fevereiro de 2021.

Quadro 6 – IV Descritor
Ano

Diferença na sala de aula
Àrea
de Nível:
Instituição/
conhecimento. Mestrado/
Região
Doutorado.
Educação

2008

Mestrado
Universidade
Federal
de
Minas
Gerais
(UFMG)

Título

Situações
de
incompreensão
vivenciadas por
professor
ouvinte e alunos
surdos na sala
de
aula:
processos
interpretativos e
oportunidades
de
aprendizagem.
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2011

Educação

Mestrado

Interações
Universidade
comunicativas
Federal do Rio entre
uma
Grande
do professora e um
Norte (UFRN)
aluno
com
transtorno
invasivo
do
desenvolvimento
na
escola
regular

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados levantados no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES e do Portal BDTD, em fevereiro de 2021.

Quadro 7 – V Descritor
Representações sociais de professor sobre o aluno-estranho na sala de aula
Ano
Àrea de
Nível:
Instituição/
Título
conhecimento Mestrado/
Região
Doutorado
Você me tira o
2008
Educação
Mestrado
Universidade
juízo:
do Estado da
Bahia (UNEB) representações

2008

Educação

Mestrado

Universidade
Estácio de Sá,
Rio de Janeiro

2008

Educação

Mestrado

Universidade de
Brasília (UnB)

2009

Psicologia

Mestrado

Universidade
Federal de
Pernambuco
(UFPE)

sociais do
professor sobre
indisciplina e
hiperatividade
na sala de aula.
Representações
sociais de
professores
sobre a inclusão
de alunos com
deficiência em
turmas
regulares.
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.
Entre o familiar e
o estranho:
representações
sociais de
professores
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2016

Educação

Doutorado

Universidade
Estácio de Sá,
Rio de Janeiro

sobre o autismo
infantil
Representações
sociais das
práticas e do
papel do
professor na
inclusão do
aluno com
transtorno do
espectro autista
na educação
infantil e
exclusão

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados levantados no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES e do Portal BDTD, em fevereiro de 2021.
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
LINHA DE PESQUISA II- EDUCAÇÃO, PRÁXIS PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DO
EDUCADOR
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA, EM PSICANÁLISE, EDUCAÇÃO
EREPRESENTAÇÃO SOCIAL

Pesquisadora: Lígia Nascimento Conceição
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N 466/12 DO
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

Você está convidada(o) a participar desta pesquisa. Ao aceitar, estará permitindo a
utilização dos dados aqui fornecidos para fins de análise. Você tem liberdade de se
recusar a participar e ainda, de se recusar a continuar participando em qualquer fase
da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. Todas as informações coletadas neste
estudo serão estritamente confidenciais, portanto, não haverá necessidade de você
se identificar, caso não deseje. Somente a pesquisadora terá acesso às suas
informações, através de entrevistas que serão gravadas em áudio e após o registro
destas, o documento será arquivado por cinco anos e em seguida destruído. Os
riscos inerentes à realização da pesquisa são mínimos. Como um dos instrumentos
se configura como, entrevista individual, que envolve compartilhamento com o
pesquisador de suas experiências, pode aflorar reações emotivas. No entanto, caso
isso venha a ocorrer será prestada um suporte que venha restaurar possíveis
sensações de desconforto emocional causadas pela pesquisa. Tendo em vista os
itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu
consentimento em participar da pesquisa, deixando aqui a minha assinatura.
____________________________________

Assinatura do participante da pesquisa
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APÊNDICE C – Perfil biográfico de professor-colaborador participante da
pesquisa

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
LINHA DE PESQUISA II- EDUCAÇÃO, PRÁXIS PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DO EDUCADOR
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA, EM PSICANÁLISE, EDUCAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO SOCIAL

Pesquisadora: Lígia Nascimento Conceição

PERFIL BIOGRÁFICO
PESQUISA

DO

PROFESSOR

COLABORADOR

PARTICIPANTE

DA

I – DADOS PESSOAIS:
Nome:___________________________________________________________
Idade: __________________________________ SEXO:( ) M ( ) F
Nascimento – Local: _________________________________________________
Estado civil __________________ Número de filhos__________________
Endereço Residencial
________________________________________________________________________

II- DADOS PROFISSIONAIS:

Formação:_____________________________________________ Ano da Conclusão
________________
Instituição: ____________________________________________________________
Modalidade: Presencial ( ) Semi-presencial ( ) À Distância ( )
Curso de Pós-graduação: ( ) SIM ( ) NÃO
Qual o Curso:___________________________________________________
Fez o Curso de Magistério – Normal ( )SIM ( ) NÃO
Onde? ____________________________________________________________

Tempo de exercício profissional na docência_______________
Carga horária de trabalho semanal / Turno de trabalho_________________________________
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Situação Trabalhista: Concursado ( ) Prestador de Serviço ( ) Selecionado ( )
Outras experiências:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________
____________________________________

Assinatura do participante da pesquisa
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
PPGEDUC
Dispositivo de Coleta de Dados:
ROTEIRO DE ENTREVISTA:
1) Acerca da experiência docente em sala de aula inclusiva. O que você poderia falar sobre
isso.

2) Como caracteriza o estilo de ser professor de aluno com Necessidades Educativas
Especiais(NEE).

3) Frente a experiência com alunos com NEE, o professor tem desafios. Gostaria que você
discorresse sobre isso.

4) Discorra como você tem acolhido alunos especiais na sala de aula.

5) De que forma a presença de alunos especiais na escola regular influencia no processo
de aprendizagem dos demais alunos.

6) O que você sugere na sua práxis docente para o atendimento ao aluno especial.

7) Tem convívio com pessoas especiais fora do meio escolar. Tem relação com alguém
especial.

8) Quais as instituições que você acha que têm um olhar para as pessoas com
necessidades especiais. (Igreja, Saúde, Educação, Judiciário...)

9) O que você já conhecia e de que forma desenvolveu esse conhecimento sobre escola
inclusiva. Tem alguma história sobre isso.
10) Quais os afetos que perpassam quando na sala de aula você percebe aluno com
necessidade especial na sua sala de aula.

