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Essa pesquisa nasceu do interesse em refletir sobre como a aprendizagem está 

sendo “concebida”  na escola. Porém, trato da aprendizagem de um grupo específico: 

alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento (autistas e psicóticos). 

Dessa forma, este estudo, embasado na teoria das Representações Sociais, teve 

por objetivo identificar as Representações Sociais de professores de uma escola da rede 

pública de Santa Maria-RS, acerca da aprendizagem de alunos com Distúrbios Globais 

do Desenvolvimento. 

Sabe-se que alunos com autismo e psicose, por sua singularidade, geram, 

normalmente, sentimentos de angústia e mal-estar1. Porém, afirmar que sua 

aprendizagem é singular não significa dizer que eles não possam aprender. Kupfer 

(2001, p.67) deixa isso claro na seguinte afirmação: “(...) essas crianças exibem (...) 

qualidades intactas, ilhas de inteligência, ou seja, são capazes de aprender em maior ou 

menor grau, dependendo da sua posição singular” . Dessa forma, é importante que o 

professor acredite na capacidade de aprendizagem desses alunos, que aprendem e 

demandam o professor de modo bastante singular. Isso tudo implica um investimento: 

investir nesse aluno, investir em sua aprendizagem. 

As Representações Sociais em jogo no processo de ensino-aprendizagem 

revelam aqui toda sua importância. Sendo teorias do senso comum, construídas 

coletivamente, elas influenciam nossas práticas sociais. Nas palavras de Abric (1998, 

p.28), “a representação funciona como um sistema de interpretação da realidade que 

rege as relações dos indivíduos com seu meio físico e social, ela vai determinar seus 

comportamentos e suas práticas” . Portanto, as representações acerca de sua 

aprendizagem irão orientar as práticas com os alunos com autismo e psicose.  

O conceito de Representações Sociais foi inicialmente delineado por Moscovici, 

em 1961, no trabalho “La Psicanalyse: Son image et son public” . Nesse estudo, o autor 

                                                
1 A esse respeito pode-se consultar a pesquisa de Bastos (2003, p.59). A autora constata o mal-estar do 
professor que se confronta com esses alunos, apresentando o seguinte relato de uma professora: “(...) 
resolvi ficar com ela porque fiquei envergonhada de ver que nenhuma professora queria pegar o aluno 
(...)” . 
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investigou o modo como a teoria psicanalítica adentrou no pensamento popular na 

França e como esse saber científico transformou-se à medida que os sujeitos dele se 

apropriaram. 

A teoria das Representações Sociais  constituiu-se numa crítica ao caráter 

individualista da Psicologia Social. Essa perspectiva individualista, predominante nos 

Estados Unidos, “recorta”  o indivíduo do contexto social. O objeto de estudo é o 

indivíduo (fatores internos), desconsiderando o importante papel da sociedade, sendo 

esta apenas um pano de fundo. Farr (2003) denomina essa abordagem de 

individualização da Psicologia Social.  

Para esse mesmo autor, a Psicologia Social, por estar “(...) especificamente 

interessada na relação entre o indivíduo e a sociedade, ela perde sua vitalidade se um 

dos pólos dominar o outro” . 

Em oposição a essa perspectiva de individualização, Moscovici retoma o estudo 

das representações, partindo do conceito de representações coletivas de Durkheim. 

Assim, Moscovici fundamenta-se, conforme Sá (1993), em uma perspectiva sociológica 

que é completamente oposta à concepção individualista da Psicologia Social, uma vez 

que na teoria durkheimiana os fatos sociais não podiam ser explicados a partir do 

indivíduo, e, sim, da sociedade. 

Se Moscovici retomou o conceito durkheimiano de Representações Coletivas, 

este sofreu, no entanto, significativas modificações. O autor (2003) afirma que passou a 

considerar um fenômeno o que era concebido como um conceito. Na sociologia, as 

representações eram vistas como “(...) artifícios explanatórios, irredutíveis a qualquer 

análise posterior”  (p.45). Assim, apesar de saber de sua existência, não havia uma 

preocupação em explicá-las. Entretanto, para Moscovici, a Psicologia Social deve 

considerar as representações como fenômenos a ser investigados e explicados. 

As representações coletivas de Durkheim incluíam excessos de formas 

intelectuais. Dessa forma, qualquer crença, idéia ou emoção presente na sociedade, era 

considerada uma representação (Moscovici, 2003). Segundo Sá (1993), na perspectiva 

de Moscovici as representações deveriam ser reduzidas a formas de conhecimento da 

vida cotidiana, com a função de possibilitar a comunicação entre os sujeitos e orientar 

comportamento. 

Além disso, Durkheim tinha uma concepção estática das representações. Mas na 

sociedade atual, que é a que interessa a Moscovici, em meio à heterogeneidade e às 

rápidas transformações as representações possuem caráter plástico. Então, se em 
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Durkheim as representações possuíam um caráter estático, em Moscovici elas passam a 

ser consideradas dinâmicas. 

Moscovici (2003, p.49) sintetiza as transformações do conceito de 

representações coletivas: 

  

(...) se, no sentido clássico, as representações coletivas se 
constituem em um instrumento explanatório e se referem a 
uma classe geral de idéias e crenças (ciência, mito, religião, 
etc.), para nós, são fenômenos que necessitam ser descritos e 
explicados. São fenômenos específicos que estão 
relacionados com um modo particular de compreender e de 
se comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o 
senso comum. É para enfatizar essa distinção que eu uso o 
termo “social”  em vez de “coletivo” . 

 

Até aqui, com base nas afirmações de Moscovici (2003) e Sá (1993), é possível 

pensar as Representações Sociais como fenômenos que possuem caráter dinâmico. Elas 

são formas de conhecimento da vida cotidiana, que servem tanto para os indivíduos 

compreenderem quanto para se comunicarem. 

A introdução dessa teoria significou uma “passarela” , como expressa Moscovici 

(2001), entre os mundos individual e social. Constitui-se, portanto, numa superação da 

pretensa dicotomia indivíduo-sociedade. Em crítica à individualização da Psicologia 

Social, Moscovici recorre à sociologia de Durkheim, mas também a ultrapassa, por 

haver nessa perspectiva uma sociedade sem sujeito. 

Uma definição de Representação Social, bastante aceita entre os teóricos, é 

apresentada por Jodelet (2001, p.22):  

 

(...) é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 
compartilhada, com um objetivo prático, e que contribui para 
a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 
Igualmente designado como saber de senso comum ou ainda 
saber ingênuo, natural, essa forma de conhecimento é 
diferenciada entre outras do conhecimento científico. 
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo 
quanto este, devido à sua importância na vida social e à 
elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das 
interações sociais. 
 

As Representações Sociais são, portanto, saberes do senso comum construídos 

nas relações entre os indivíduos. Em seu cotidiano as pessoas analisam, conversam e 
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pensam sobre os mais diferentes temas e elaboram representações. Essas representações 

passam a influenciar suas relações e comportamentos sociais. 

É importante pensar na representação como uma forma de saber que, conforme 

Jodelet (2001), liga um sujeito (epistêmico, psicológico, social, coletivo) a um objeto 

(humano, social, ideal, material). Dessa forma, a representação social é sempre uma 

representação de um objeto e de um sujeito. 

Para Moscovici (1978), a representação de um objeto não é simplesmente sua 

reprodução, pois ao ser representado o objeto é modificado. Nesse sentido, “(...) a 

representação de um objeto é uma reapresentação diferente do objeto”  (p.58) . Por isso, 

as representações são construídas, e não são meras reproduções. 

Com base no exposto até aqui, cabe perguntar: por que criamos Representações 

Sociais? A essa pergunta Moscovici (2003, p.54) responde: “(...) a finalidade de todas as 

representações sociais é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-

familiaridade”. Então, com a elaboração das Representações Sociais transformamos o 

novo, o desconhecido, em algo familiar. O familiar é, para nós, o conhecido, a 

confirmação de nossas crenças, enquanto que o não-familiar intriga e gera desconforto. 

Assim, “o ato de re-apresentação é um meio de transformar o que nos perturba, o que 

ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo para o próximo” (p.56-

57). 

Para Guareschi (2003), a questão da não-familiaridade torna-se mais 

compreensível ao se demonstrar que na perspectiva de Moscovici a sociedade é também 

um sistema de pensamento. Existem na sociedade dois universos de pensamento: o 

universo reificado e o universo consensual. Nos universos reificados, afirma o autor, 

“(...) circulam as ciências, que procuram trabalhar com o mais possível de objetividade, 

dentro de teorizações abstratas, chegando a criar até mesmo certa hierarquia”  (p.212). Já 

nos universos consensuais “(...) estão as práticas interativas do dia-a dia, que produzem 

as Representações Sociais”  (p.212), está o senso comum, a conversação. 

A partir disso é possível afirmar que os universos reificados produzem, 

normalmente, o não-familiar, que é incorporado ao universo consensual, através da 

construção de Representações Sociais, tornando-se familiar. O trabalho de Moscovici 

(1978) acerca das Representações Sociais da Psicanálise trata dessa questão. Nele o 

autor aborda como um saber científico (universo reificado) transforma-se em senso 

comum, sendo incorporado ao universo consensual. 
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Penso ser interessante citar um exemplo, apresentado por Jodelet (2001), que 

elucida a questão da não-familiaridade: o aparecimento da Aids nos anos 80. Com o 

aparecimento da Aids as pessoas passaram a elaborar teorias através das informações de 

que dispunham. Acreditava-se, por exemplo, que a transmissão do vírus poderia ocorrer 

através da saliva e do suor (além do sangue e esperma) e que a Aids era uma doença-

punição para uma sociedade permissiva. Jodelet (2001, p.20) afirma que esse 

acontecimento “(...) mobiliza medo, atenção e uma atividade cognitiva para 

compreendê-lo, dominá-lo e dele se defender. A falta de informações e a incerteza da 

ciência favorecem o surgimento de representações (...)”. Desse modo, com o surgimento 

da Aids, as pessoas passaram a elaborar representações a fim de compreender a doença, 

que não lhes era familiar. 

Na abordagem do conceito de Representação Social resta ainda uma questão: 

por que a representação é social? Segundo Moscovici (1978), o sentido do qualificativo 

pode ser apreendido se se pensar em “quem” produz e “por que”  produz a 

representação. A representação é produzida na coletividade, por isso, ela é social. Mas 

isso não basta, é preciso analisar “por que”  é produzida, ou seja, sua função. O autor 

afirma que “(...) a representação contribui exclusivamente para os processos de 

formação de condutas e orientação das comunicações sociais”  (p.77). Então, esses dois 

processos são as funções das representações, e justificam o uso do adjetivo social. 

Abric (1998) atribui quatro funções às Representações Sociais, sendo que essas 

representações possuem papel fundamental nas relações e práticas sociais. 

A primeira é a função de saber. As representações, como terias do senso comum, 

permitem que os indivíduos compreendam e expliquem a realidade, e facilitam a 

comunicação social. 

A segunda é a função identitária. Através das representações os grupos elaboram 

suas identidades sociais e definem, assim, suas especificidades. 

A terceira função é de orientação. As Representações Sociais orientam os 

comportamentos e as práticas sociais. Nas palavras de Abric (1998, p.29), “o sistema de 

pré-decodificação da realidade, constituído pela representação, é, de fato, um guia para 

a ação” . Essa função é especialmente importante para essa pesquisa, uma vez que se 

pretendeu analisar de que forma as Representações Sociais influenciam as práticas com 

alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento. 
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Por fim, a função justificadora. Como as representações orientam os 

comportamentos, elas permitem também justificá-los. Então, os indivíduos justificam 

determinadas condutas por meio das representações. 

Estando delineado o conceito de Representações Sociais, é preciso, ainda, 

abordar os processos que as geram. A finalidade das Representações Sociais é tornar o 

estranho familiar. Para isso são necessários dois mecanismos: a ancoragem e a 

objetivação, processos através dos quais se formam as representações. Para a 

compreensão desses dois processos tratarei, inicialmente, da estrutura da representação. 

Moscovici (1978) retrata essa estrutura da seguinte forma:  

Representação 
ãosignificaç

figura
. O autor pretende dizer com isso que toda representação 

tem uma face figurativa e uma face simbólica indissociáveis como a frente e o verso de 

uma folha de papel. Ou seja, a representação “(...) faz compreender a toda figura um 

sentido e a todo sentido uma figura”  (p.65). 

Através dessa configuração o autor explica os processos formadores de 

Representações Sociais. A objetivação é a função de duplicar um sentido por uma 

figura, materializando o objeto. Tem-se como exemplo o fato de um complexo (conceito 

psicanalítico) tornar-se um órgão psicofísico do sujeito. A ancoragem é a função de 

duplicar uma figura por um sentido. Sá (1993, p.34) explica que esse processo consiste 

em “(...) fornecer um contexto inteligível ao objeto, interpretá-lo (...)” . Esse mesmo 

autor cita como exemplo o fato de a análise ser comparada ou definida como uma 

espécie de confissão religiosa. 

A partir dessas afirmações é possível me deter um pouco mais em cada um 

desses processos. Na ancoragem coloca-se algo que é estranho em um contexto familiar, 

através de uma comparação da idéia estranha a um paradigma conhecido. Guareschi 

(2003, p. 213) apresenta uma interessante metáfora acerca da ancoragem: 

 

O barco está à deriva, pronto a deslizar, impulsionado por 
essa correnteza “motivadora e mobilizadora”  da não-
familiaridade. É preciso encontrar agora os faróis que o 
orientem e margens seguras que o ancorem, nos “ jordões”  da 
existência.  
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Ancorar é, segundo Moscovici (2003), classificar e dar nome a isso que não nos 

é familiar. O autor afirma que algo que não tem nome ou não é classificado é, além de 

estranho, ameaçador. 

Na classificação são feitas comparações a um protótipo. Dessa forma, o objeto é 

comparado e define-se o quanto ele está próximo ou quanto ele diverge da norma. 

Moscovici (2003) observa que, se essa afirmação estiver correta, os preconceitos, sejam 

quais forem, só poderão ser superados através das mudanças das Representações 

Sociais. 

Acompanhando a classificação vem a tendência nominalística, ou seja, ao 

classificar busca-se também dar nomes. Com propriedade Moscovici (2003, p.66) 

afirma que “ao nomear algo, nós o libertamos de um anonimato perturbador, para dotá-

lo de uma genealogia e para incluí-lo em um complexo de palavras específicas, para 

localizá-lo, de fato, na matriz de identidade de nossa cultura” . O autor afirma, ainda, 

que essa tendência nominalística se deve à necessidade de ajustar algo a uma 

representação social predominante. 

Assim, na ancoragem, através da classificação e da nomeação, damos um 

sentido ao que não nos era familiar. 

Por sua vez, o segundo mecanismo, a objetivação, torna algo abstrato algo quase 

concreto. Moscovici (2003, p.71) afirma sobre esse processo: “objetivação une a idéia 

de não familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade. 

Percebida primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a 

objetivação aparece, então, diante de nossos olhos, física e acessível” . 

Então, objetivar é materializar abstrações, é dar-lhes um sentido concreto. O 

conceito psicanalítico de inconsciente, por exemplo, é visualizado como uma camada 

profunda no cérebro (Moscovici, 1978).  

Para Moscovici (2003, p.72), “desde que suponhamos que as palavras não falam 

sobre ‘nada’, somos obrigados a ligá-las a algo, a encontrar equivalentes não-verbais 

para elas” . Isso é a objetivação. 

Abordada a teoria das Representações Sociais, passo a delinear metodologia 

utilizada na pesquisa para a coleta e análise de dados, tendo em vista o objetivo deste 

estudo. 

A pesquisa se inseriu em uma abordagem qualitativa. Conforme Minayo (2002, 

p.21-22), esse tipo de pesquisa se preocupa com: 
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(...) um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo dos significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis. 

 

Como este estudo visou identificar Representações Sociais ele envolveu a 

subjetividade e, por isso, a escolha de uma metodologia qualitativa. Moscovici (2001) 

evidencia que essas teorias do senso comum são uma “passarela”  entre os mundos 

individual e social. Então, a subjetividade dos indivíduos está em jogo na elaboração 

social das representações. 

A realidade das Representações Sociais nesta pesquisa foi descrita e analisada. 

Assim, as representações e as práticas por elas orientadas foram o objeto de estudo deste 

trabalho. 

Para Lüdke & André (1986, p.18), o estudo qualitativo “(...) se desenvolve numa 

situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada” . 

Com base nesses pressupostos metodológicos, selecionei uma escola da rede 

pública de Santa Maria com quatro alunos com hipótese diagnóstica de autismo e 

psicose para realizar a pesquisa. Um desses alunos estava incluído na sexta série do 

ensino fundamental e os outros três freqüentavam a classe especial. 

Na coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: a entrevista e a 

observação participante. 

As entrevistas foram realizadas com oito professores, a partir de cinco eixos 

norteadores. Dentre os entrevistados dois eram professores da classe especial, um era 

supervisor pedagógico e os outros cinco eram professores do ensino regular. Os eixos 

abordaram temas como o processo de ensino-aprendizagem, a aprendizagem de alunos 

com autismo e psicose e os benefícios que a escola propicia a esses alunos. 

Para analisar as falas dos sujeitos entrevistados, utilizei o método de análise de 

conteúdo. Bardin (1977, p. 42) define esse tipo de análise como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objectivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 



 9 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Assim, na análise de conteúdo, os conteúdos das mensagens são descritos e 

sistematizados. A autora afirma, ainda, que ao trabalhar as palavras busca-se conhecer o 

que está por trás do que foi dito. 

Nesse sentido, os conteúdos das falas dos sujeitos participantes dessa pesquisa 

foram analisados a fim de se constatar as Representações Sociais acerca da 

aprendizagem de alunos com autismo e psicose que ali emergirem. 

Como técnica complementar de coleta de dados, utilizei a observação 

participante, a fim de estar em contato direto com a realidade dos sujeitos da pesquisa e 

obter informações relevantes para esse estudo. 

Minayo (2002, p.59-60) ressalta a importância da técnica de observação ao 

afirmar que através dela é possível “(...) captar uma variedade de situações ou 

fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que observados 

diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e evasivo 

na vida real” . Moscovici (2003) também destaca a relevância dos métodos de 

observação em pesquisas de Representações Sociais. 

Tendo em vista que as Representações Sociais circulam na linguagem e no dia-

a-dia, orientando nossos comportamentos é evidente a importância da observação como 

instrumento de complementação das entrevistas. Assim, da observação de fatores como 

as práticas de ensino com esses alunos e a implicação dos profissionais da instituição 

em sua escolarização, podem emergir dados relevantes para a pesquisa. 

Tanto nas observações e conversas informais quanto nas entrevistas com os 

professores foi possível identificar uma representação acerca da aprendizagem de alunos 

com autismo e psicose: o objetivo principal de sua escolarização seria a socialização. A 

partir dessa representação podemos pensar em algumas questões, analisando as falas dos 

professores. 

O fato de a socialização ser, para os professores, o principal objetivo da 

escolarização desses alunos fica evidente em suas falas: 

 

Isso eu acho que é o mais importante para eles, que é essa 
socialização, que é essa vivência com os outros. (Professor G) 
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Eles não são reprovados porque nós entendemos que o mais 
importante para esses alunos é a socialização. Então, nós na 
parte intelectual não exigimos critérios para aprovação. 
Então, eles vão passando de série em série naturalmente, 
normalmente. Até mesmo porque a gente quer é ajudá-los na 
auto-estima deles, na socialização. Então, se houver uma 
reprovação a gente acha que não está ajudando, vai estar 
prejudicando. (Professor D) 

 

Analisando essas falas, podemos pensar que primar pela socialização poderia 

limitar o papel da escola a um simples espaço de circulação. Assim, pode não haver um 

investimento significativo na aprendizagem desses alunos, uma vez que eles “vão 

passando de série em série naturalmente” , independentemente de seu aprendizado. 

O professor B, em uma das observações, relatou que se questiona a respeito da 

aprovação automática dos alunos incluídos2, tendo em vista que seu aprendizado pode 

ser mais lento, necessitando, talvez, de um tempo diferente dos demais alunos. Além 

disso, essa “não reprovação” poderia ocasionar uma falta de comprometimento por parte 

de alguns professores, segundo o professor. 

Jerusalinsky (informação verbal)3 fala acerca da progressão: 

 

A progressão nas escolas é uma falácia porque só o pretexto 
de preservar a inclusão social é lhe condenar a uma burrice 
extrema, porque ele não tem condições de aprender, porque, 
ao ser promovido, o sujeito não consegue na série superior o 
que ele não aprendeu na anterior. (...) A criança não aprendeu 
a ler e escrever ainda e ainda está numa adequação curricular 
para alfabetização, e está na 4ª série? O que ela compartilha 
com seus colegas? Em termos cognitivos, nada. Em termos 
sociais, pode ser. Se a criança tem uma boa estruturação 
psíquica, uma boa estruturação simbólica. Mas, por que não 
fazer a participação social da criança em certo tipo de 
configuração e não condená-la a um fingimento? 

 

Então, poderíamos pensar se a escolarização dos alunos com autismo e psicose, 

acontecendo dessa forma, não seria um fingimento, conforme refere o autor. Esse 

questionamento acerca da aprendizagem aparece nas falas dos professores, expressando 

que o aprendizado formal fica defasado.  

                                                
2 A aprovação é automática para todos os alunos com Necessidades Especiais incluídos no ensino regular 
da escola. 
3 Conforme observações feitas pelo autor durante supervisão em 17/11/2004, em Porto Alegre/RS 
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Assim, apesar de constatar que uma das representações sociais, acerca da 

aprendizagem dos alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento, é a de que a 

socialização é o objetivo principal da escolarização desses alunos, o que, possivelmente, 

dificulta um investimento em sua aprendizagem, também podemos perceber uma 

preocupação quanto ao ensino dos conteúdos escolares. 

 

Com relação a ele, especificamente, eu acho que não fiz 
praticamente nada para ele em termos de conhecimento.(...) A 
única coisa que eu acho que foi bom, que valeu, até pelo que 
a mãe dele relatou, foi que ele gostava de mim, falava muito 
do professor de matemática em casa. Talvez pela forma que a 
gente o tratava, e a atenção que dispensava. Mas isso como 
pessoa, como ser humano, não como aluno -professor. Essa 
relação, assim, acho que não foi suficiente. Não foi, não foi 
legal. (Professor G) 

 

A gente procura sempre priorizar isso: a integração entre os 
alunos especiais e os outros. Então, a gente tenta sempre estar 
desenvolvendo essa questão da socialização. Eu acho que a 
dificuldade e a defasagem fica na questão da aprendizagem, 
sei lá, mais sistemática, sabe. (Professor E) 
 

 

O Professor G demonstra sua preocupação em relação à aprendizagem com o 

aluno e sua insatisfação com sua prática. Por sua vez , o Professor E fala acerca do 

importante trabalho realizado na escola em relação à socialização, porém afirma que há 

defasagem e dificuldade na “aprendizagem mais sistemática” . O fato de os professores 

estarem se interrogando a esse respeito, estarem percebendo essas “ lacunas”  na 

escolarização desses alunos é de extrema relevância. A partir disso, os professores 

poderão ressignificar sua prática para que o papel da escola não se restrinja somente a 

um espaço de circulação, investindo na aprendizagem dos alunos. 

No discurso dos professores fica expresso que eles acreditam que os alunos com 

autismo e psicose são capazes de aprender. Então, apesar do aluno incluído “ ir 

passando” e não estar compartilhando quase nada, conforme percebido durante as 

observações, em termos cognitivos com seus colegas do ensino regular, há uma aposta. 

 

Eles têm condições, mas eles vão poder te dar respostas 
diferentes dos outros. Mas eu acredito que eles também 
aprendam, que ele aprendam dentro daquelas capacidades que 
eles têm. Às vezes eles conseguem te dar grandes respostas 
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em algumas coisas e outras ele não consegue. Então eu acho 
assim, é bem particular de cada aluno. Embora se tenha dois, 
com as mesmas características, cada um vai te dar respostas 
diferentes (...). (Professor A) 

 

Eles são mais lentos, mas todos eles têm condições, têm um 
nível de aprendizagem. A gente tem que descobrir, a escola 
também tem que descobrir aquilo que ele pode desenvolver 
como pessoa como ser humano, a potencialidade do aluno. 
(Professor G) 

 

É interessante observar, ainda, as ressignificações nas práticas dos professores 

com esses alunos: 

 

Me surpreendia, porque eu não esperava, como ele não tem 
linguagem oral, fala, tu imagina que ele não vai te entender, 
também. Só que ele demonstrou que ele me entende. Ele faz 
as coisas que eu peço. E isso é bem interessante. Até quando a 
gente trabalha com jogos, que ele consegue fazer a atividade 
que tu imagina que ele não vai conseguir. Nesse sentido eu 
me surpreendi. (Professor B) 

  

Eu acho que eu me surpreendia com ele por isso, porque eu 
não apostava tanto nele. Então, eu começo a perceber que ele 
tem condições de aprender. (Professor B) 
 

A minha prova foi teórica. Só que eu elaborei a prova para 
todos. E eu não me dei por conta, eu realmente não me dei 
por conta que eu tinha que fazer uma prova diferenciada. Aí 
ele pegava a pergunta e copiava na resposta, pegava a 
pergunta e copiava na resposta. Aí que foi que me caiu a 
ficha. Então, daí eu peguei sentei com ele, fiz a mesma prova, 
só que oral. E ele foi dizendo como ele tinha visto a aula, o 
que ele tinha visto, o que ele tinha feito. E aí então eu percebi 
que eu deveria ter feito uma prova diferenciada para ele. 
(Professor A) 
 

As falas do dois professores demonstram a importância de supor algo nesses 

alunos, ou seja, apostar que são capazes de aprender. Além disso, as falas explicitam as 

mudanças nas práticas dos professores frente ao êxito dos alunos ou à dificuldade em 

realizar a mesma avaliação dos demais. 

As Representações Sociais orientam nossas práticas. Neste artigo, estabelecia a 

discussão a partir de uma representação que se sobressaiu nas falas dos professores: a 
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socialização é o principal objetivo da escolarização e alunos com Distúrbios Globais do 

Desenvolvimento. Essa representação pode levar a um não investimento na 

aprendizagem desses alunos, visto que, segundo essa representação, eles estariam na 

escola apenas para se socializar. Porém, os professores estão se questionando a respeito 

da aprendizagem esses alunos e realizando importantes mudanças. 

A partir disso, acredito que o investimento nesses alunos, que são, sim, capazes 

de aprender, apesar de sua singularidade, poderá ser maior. 

Assim, este estudo poderá proporcionar reflexões importantes que venham a 

ressignificar os saberes dos professores e contribuir para o processo de escolarização 

dos alunos com Distúrbios Globais do Desenvolvimento. 
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