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Resumo Esta pesquisa de doutorado busca identificar as possíveis relações entre o medo e o 

preconceito e suas expressões nas práticas pedagógicas escolares ancoradas no paradigma da inclusão 

educacional, considerando-os, o medo e o preconceito, como elementos constitutivos do projeto de 

Educação Inclusiva. Tem como referência teórica os estudos de autores que discutem sobre o 

preconceito, medo, diferença e inclusão (AMARAL, CROCHIK, FRANCISCATTI, SILVA) e outros 

estudiosos da Educação Inclusiva, sob a perspectiva da Teoria Crítica (HORKHEIMER, ADORNO, 

BENJAMIN). Pesquisas que investigam o acesso e permanência das pessoas com deficiência na 

escola, identificam, ao lado de avanços no trabalho docente, a manutenção, e, em algumas situações, 

o acirramento de atitudes preconceituosas e segregacionistas por parte das pessoas envolvidas na 

prática educacional, expressando a ambiguidade do projeto de inclusão educacional. Adorno e 

Horkheimer (1985) indicaram que, na sociedade contemporânea, a base afetiva do preconceito é o 

medo. Entendendo que o medo, enquanto objeto, tem sido muito pouco estudado na educação, 

defende-se que, aprofundando os estudos sobre os mecanismos do medo, poderemos lidar com o 

preconceito. A pesquisa vem sendo desenvolvida em quatro escolas regulares da rede pública 

municipal na cidade de Valença – BA e encontra-se em fase de análise dos textos produzidos a partir 

dos depoimentos (entrevistas temáticas) de 07 professoras do ensino fundamental de 1ª a 4ª série. 

Uma análise inicial do material coletado indica que o medo, quando identificado, é experienciado 

como um sentimento associado principalmente a irrupção da agressividade nas relações existente na 

sala de aula, justificando atitudes preconceituosas. Além disso, foi identificada a ausência de uma 

política municipal que contemple o projeto de inclusão educacional. Tal fato, aliada ao modelo de 

formação docente ancorado na racionalidade técnica que se encontra presente nas políticas públicas 

e é defendido pelas professoras entrevistadas, contribui para a permanência do preconceito no 

trabalho docente. Acreditamos que ao investigar o medo na escola e sua relação com o preconceito 

poderemos ter uma maior compreensão dos elementos que compõem as resistências e desejos de 

mudança do professor diante do atual paradigma de inclusão educacional, bem como contribuir para 

a construção de propostas e de práticas pedagógicas efetivamente inclusivas. 
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