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RESUMO

O marco inicial para a implantação da inclusão educacional foi a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), documentos estes

que, segundo Corde (1994), passaram a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. De acordo com Moscovici (2003); Sá (1996), as Representações

Sociais são conhecimentos construídos e partilhados socialmente com objetivos de se apropriar de fenômenos que causam estranhamento ou não familiaridade aos grupos

societários. Neste sentido, grande parte da população se vê caracterizada por regras ou códigos que lhes são impostos dentro de grupos, e essa aceitação e obediência são

condições indispensáveis para a interação coordenada e sem conflitos. Diante do exposto é necessário que se tenha à compreensão de que somos dependentes uns dos outros

o tempo todo, deve-se enxergar o mundo com os olhos da inclusão, onde cada um possa contribuir de alguma maneira fazendo das instituições escolares, um lugar para todos,

respeitando nossas diferenças. A inclusão social deve ser mais do que uma simples possibilidade das pessoas com Necessidade Educativas Especiais (NEE) incluirem no

mesmo ambiente que as outras pessoas “ditas normais”, para os professores essa inclusão se torna uma oportunidade de aperfeiçoamento e expansão de conhecimentos. O

estudo é baseado na pesquisa etnográfica, realizado através de observações e questionários, partindo da ideia de que os professores estão sujeitos a um discurso acerca da

inclusão e que por isso produzem coletivamente pensamentos que acabam por orientar seus comportamentos no cotidiano escolar. Foram realizados estudos sobre o referencial

teórico, em seguida, imersão em campo, fazendo observações na escola em questão. Com base nas teorias e nas observações, foram elaborados e aplicados os questionários

para os professores. Os dados ainda se encontram em processo de análise.
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