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RESUMO 
Este trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa realizada em duas escolas da periferia de Belo 
Horizonte com o objetivo de investigar o cotidiano e a perceção de professores sobre a inclusão de 
crianças com necessidades educativas especiais. A pesquisa constou de entrevistas e questionários com 
professoras das 31 turmas investigadas que relataram a existência de crianças com necessidades 
educativas especiais. O questionário coletou dados sobre o perfil e a formação das professoras e dos 
alunos. Das professoras entrevistadas 62% trabalham em dois turnos e 60% possuem uma renda 
familiar de até quatro salários mínimos. 
Palavras-chave: inclusão, educação especial, ensino-aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This work results from a survey conducted in two schools in the outskirts of Belo Horizonte in order to 
investigate daily life and the perception of teachers about the inclusion of children with special 
educational needs. The survey consisted of interviews with teachers of 31 classes surveyed which 
reported the existence of children with disabilities. The research was qualitative. The questionnaire 
collected data on the profile and training of teachers and students. 62% of the teachers interviewed 
work in two shifts and 60% have a household income of up to four minimum wages. 
Keywords: inclusion, special education, teaching and learning 
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O discurso construído na modernidade 
sobre as pessoas com graus diferenciados de 
aptidão física e mental esteve sempre calcado 
no entendimento da deficiência como desvio da 
norma, ou, em outras palavras, como não ajus-
tamento aos padrões ideologicamente estabele-
cidos como normais.  

O cenário do mundo atual evidencia um 
movimento em direção a uma busca de inclu-
são social para todos aqueles discriminados por 
diferenças de gênero, etnia, raça e opção 
sexual. A defesa de princípios éticos que repre-
sentem a orientação para uma sociedade na 
qual a solidariedade substitua a discriminação 
de diversos setores sociais historicamente 
excluídos tem levado ao respeito às diferenças: 
o sujeito com insuficientes níveis de aptidão 
física, cognitiva ou mental passam a reivindicar 
seus direitos e ter visibilidade na cena pública 
coabitando com outros sujeitos os diversos 
espaços sociais. Nessa perspetiva, o discurso 
construído na modernidade sobre os sujeitos 
com deficiência, começa a dar lugar a um novo 
entendimento do que venha a ser sua condição 
existencial e, por consequência, as novas for-
mas de se tratar esta condição. A história das 
pessoas com deficiências cognitivas, tem sido 
contada por meio da análise de documentos 
institucionais e legislação. As Ciências Huma-
nas produziram saberes que, investigando a 
norma e o desvio, mostram como são legiti-
mados pela sociedade a exclusão e a discrimi-
nação de sujeitos que se afastam do padrão 
eleito como normal (Foucault, 1975). Traba-
lhos como Bueno (1993), Jannuzzi (2004), 
Mazzota (1996), Pessotti (1984), trazem gran-
des contribuições para o entendimento da 
história da educação desse segmento popula-
cional na sociedade brasileira. 

A forma como a sociedade trata as pessoas 
com diferentes graus de eficiência física e 
mental pode ser analisada como um dado 
cultural, uma vez que é na trama das relações 
sociais que se manifestam as mais diversas 
formas de discriminação, controle e opressão.  

A escola apresenta-se no contexto globali-
zado como um lugar onde cabem formas 

diferentes de compreender o mundo, onde se 
redefine a convivência humana e se busca a 
inserção no mundo do trabalho.  

 
Objetivo 

Compreender a conceção dos professores 
sobre o processo ensino-aprendizagem e a 
perceção dos professores sobre deficiência e 
sobre as necessidades educativas especiais. 

 
MÉTODO 

O estudo iniciou-se com uma revisão de 
literatura dos trabalhos científicos sobre a 
construção histórica e política da educação 
especial no Brasil. Realizou-se ainda uma 
pesquisa qualitativa, investigando a conceção 
dos professores sobre o processo ensino-apren-
dizagem e a perceção dos professores sobre 
deficiência e necessidades educativas especiais 
na área de cognição.  

Os dados obtidos nos relatos verbais e 
escritos das professoras, foram analisados 
visando delinear a perceção que professoras da 
escola regular têm sobre a deficiência, e a 
aprendizagem de seus alunos. Procedeu-se um 
trabalho de coleta de dados em duas escolas 
públicas regulares de ensino infantil e funda-
mental, localizadas no município da região 
metropolitana de Belo Horizonte (escola muni-
cipal) e outra no município de Belo Horizonte 
(escola estadual). Na escola do município 
menor foram investigadas dezenove turmas, 
sendo distribuídos aos professores e estudados 
dezenove questionários. Das dezenove turmas 
investigadas, dez turmas apresentaram ques-
tionários respondidos pelos professores rela-
tando a existência de crianças com necessi-
dades especiais, sendo então entrevistados os 
dez professores. Na escola estadual, foram 
investigadas dezesseis turmas e distribuídos 
dezesseis questionários, sendo devolvidos 
preenchidos o total de doze questionários. Dos 
doze respondidos, cinco informaram possuir 
crianças portadoras de necessidades especiais, 
sendo entrevistadas quatro das cinco professo-
ras. No total foram investigadas então trinta e 
uma turmas e vinte e oito professores. Nessas 
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trinta e uma turmas foram pesquisados 971 
alunos. Das vinte e oito professoras pesqui-
sadas, catorze foram entrevistadas. A interpre-
tação dos dados colhidos nos questionários e 
entrevistas foi realizada pelo método da análise 
de conteúdo.  

As entrevistas foram categorizadas como: 
inclusão sob condições; negação da inclusão; a 
escola desejada; a prática fragmentada; a capa-
cidade de aprender e a segregação dentro da 
sala de aula; a deficiência como problema; a 
subjetividade dos sentimentos na objetividade 
do trabalho; as tentativas de acerto. 

 
RESULTADOS 

Constatou-se que 78.57 % dos professores 
atuam na regência há mais de 11 anos. 14.29 % 
atuam de 6 a 10 anos e 7.14 % atuam por um 
tempo menor que cinco anos. Sessenta e sete 
por cento dos professores trabalham em dois 
turnos, 42 % cumprem uma jornada de 
trabalho de mais de 40 horas semanais e 35 % 
cumprem uma jornada de 21 a 30 horas sema-
nais. Foi constatado que 60.71 % possuem 
renda familiar menor do que quatro salários 
mínimos. Foi observado que 67.86 % dos pro-
fessores não partici-pam de nenhuma organiza-
ção ou associação política. E ainda, 100 % dos 
professores não participam de nenhuma orga-
nização de pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Um total de 28.57 % dos professores 
participou de alguma organização religiosa. 

Dentre os alunos portadores de necessi-
dades educativas especiais, foram registrados 
36.67 % com condutas típicas, 23.33 % com 
deficiência física motora e de fala, 23.33 % com 
deficiência mental; 10% com deficiência múlti-
pla empatando com 3.33 % de alunos com sur-
dez severa e visão reduzida. 

Dentre as habilidades identificadas 19.70 % 
escrevem o próprio nome, 18.18% copiam do 
quadro, 15.15 % reconhecem as sílabas, 10.61 
% compreendem as instruções dadas coletiva-
mente, 10.61 % reconhecem o valor do dinhei-
ro e sabem utilizá-lo, 9.09 % sabem ler, 6.06 % 
são capazes de concentrar-se, 6.06 % conse-
guem resolver problemas simples na mate-

mática e 4.55 % são capazes de fazer uma 
redação. 

De um total de 28 professoras, 22 possuem 
curso superior, sendo 54.55 % formadas em 
Normal Superior, 31.82 % em Pedagogia, e 
empatando o mesmo percentual de 4.5 % em 
Comunicação Social, Biblioteconomia e Enge-
nharia Civil. 

Podemos constatar que 27.69 % dos profes-
sores acreditam que o diretor, o supervisor/ 
coordenador estão comprometidos com a in-
clusão de alunos com necessidades educativas 
especiais. Apenas 12.31 % dos professores afir-
maram acreditar que todos os professores es-
tão comprometidos com a inclusão; 16.92% 
acreditam que alguns professores estão com-
prometidos com a inclusão. 

Mais de 50 % dos professores não conhe-
cem as metas referentes à inclusão no Projeto 
Político Pedagógico da escola. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A função histórica da educação especial rea-
firma a ação seletiva da educação regular quan-
do observamos que apenas dez a quinze por 
cento da população deficiente em idade escolar 
consegue receber alguma forma de atendi-
mento educacional (Carvalho, 2004). 

A inclusão precisa ser vista como ferra-
menta para o desenvolvimento intelectual, 
mental, motor e de potencialidades. A inclusão 
de alunos com deficiência deve possibilitar aos 
alunos o acesso ao saber universal (Ministério 
da Educação - Brasil, 2005).  

O professor precisa de diferentes saberes 
como: os saberes das ciências da educação e da 
ideologia pedagógica; os saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais para contribuir 
para a formação de seus alunos (Tardif, 2007). 

A deficiência é construída social e coletiva-
mente, portanto, todos os cidadãos do mundo 
são responsáveis pela inserção humanizada dos 
que apresentam quaisquer limitações. É ne-
cessário entender e acolher àqueles que apre-
sentam necessidades especiais e não subjulgá-
los e submetê-los à escuridão do desconhe-
cimento. 
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