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RESUMO 

 
 
A inclusão de crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino é um 
fenômeno que pode ser constatado especialmente na última década. Percebemos 
que a inclusão é capaz de gerar muitas modificações no espaço escolar e despertar 
os sentimento diversos em todos os envolvidos nesse processo. Tendo isso em 
vista, objetivamos com esse trabalho fazer um levantamento das publicações que 
apresentam a percepção dos professores sobre o processo de inclusão dessas 
crianças na rede regular de ensino, para tal utilizamos como metodologia a pesquisa 
bibliográfica. Foram selecionados 18 trabalhos para leitura na íntegra e análise. Com 
essa pesquisa foi possível perceber que os professores, mesmo em regiões e 
escolas distintas, apresentam algumas percepções semelhantes como seus 
sentimentos negativos e ocultos de medo, incapacidade, insegurança e a falta de 
preparo/formação para atuarem nessa nova realidade; também destacam pontos 
positivos como a interação social do aluno com deficiencia com os demais aluno e 
equipe multiprofissional envolvida e por fim destacam sugestões para que a 
proposta da Educação para Todos se efetive. 
 
 
Palavras-chave: Percepção. Professores. Inclusão. Educação Especial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sempre me interessei pela Educação Especial, primeiramente por 

conviver com uma pessoa que possui uma necessidade especial e, com a 

proximidade, poder perceber como tudo que parece fácil para as pessoas sem 

deficiência é muito mais difícil na vida de quem tem alguma necessidade especial, 

desde a acessibilidade até o olhar de toda a sociedade. A inclusão de crianças com 

necessidades especiais na rede regular de ensino surgiu como tema da minha 

pesquisa durante o curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de Londrina. E a 

escolha por pesquisar sobre a percepção dos professores deu-se por entender que 

a inclusão é necessária e de suma importância tanto para o aluno com NEE como 

para os demais alunos e também para o próprio docente. Porém muitos profissionais 

ainda não estão preparados para lidarem com essa nova realidade.  Considero que 

essa seja uma questão que necessita de uma maior atenção, sendo assim, essa 

pesquisa será voltada à percepção que o professores apresentam sobre o processo 

de inclusão de crianças com NEE. 

O presente estudo visa primeiramente fazer um relato com base em 

documentos da área especializada sobre as políticas de educação inclusiva, a 

compreensão dos conceitos de Integração, de Educação Especial e Educação 

Inclusiva e necessidades educacionais especiais. E, por fim, apresentar uma 

descrição e análise dos estudos sobre as percepções presentes nos professores 

envolvidos no processo de inclusão de crianças com necessidades especiais na 

rede regular de ensino a partir da pesquisa bibliográfica.  

Objetivamos com este trabalho identificar por meio de uma revisão 

de literatura a percepção dos professores da rede regular de ensino sobre a inclusão 

de crianças com necessidades especiais. 

Para atender este objetivo organizaremos o trabalho da seguinte 

maneira: 

No primeiro capítulo apresentaremos algumas definições de 

conceitos como Integração, Educação Especial, Educação Inclusiva, também 

apresentaremos um delineamento da legislação específica, destacando algum 

marcos histórico da política de inclusão e seus principais documentos. Abordaremos 

também nesse capítulo um comparativo entre os anos de 2005 a 2010 sobre o 
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crescente aumento do número de matrículas de crianças com NEE na rede regular 

de ensino. 

O segundo capítulo será destinado à apresentação e análise das 

pesquisas selecionadas sobre percepção dos professores sobre a inclusão. 

E no terceiro e último capítulo discutiremos os resultados obtidos 

com a pesquisa e, na seqüência, as considerações finais sobre o trabalho realizado. 

 

1.1 OBJETIVO Geral 

 

Fazer um balanço das produções na área de Educação Especial que 

tem como tema a percepção dos professores sobre o processo de inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

– Descrever e analisar as pesquisas que apresentam a percepção 

dos professores sobre o processo de inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. 

 

1.3 MÉTODO 

 

Este estudo foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico 

junto a sites de pesquisas acadêmicas como Google Acadêmico, Scielo, Domínio 

Público, Sites de Instituições de Ensino Superior e a Biblioteca Virtual em Saúde. 

Para realizar e refinar a busca foram utilizadas palavras-chaves como: percepção, 

visão, professores, inclusão e inclusão escolar, educação especial no título e 

assunto. 

A pesquisa bibliográfica pode ser caracterizada como o tipo de 

pesquisa que utiliza de textos de um determinado tema, como a principal fonte de 

dados, através do qual “o pesquisador trabalha a partir das contribuições dos 

autores dos estudos analíticos constantes dos textos” (SEVERINO, 2007, p. 122).  
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Lakatos e Marconi (1991, p.158) definem a pesquisa bibliográfica 

como “um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de 

importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados 

com o tema”.  

Iniciamos a coleta dos dados mediante uma busca sistematizada 

nos sites apresentados acima no qual identificamos 26 publicações entre artigos, 

teses, dissertações. Na seqüência, realizamos a leitura dos resumos e, 

posteriormente, a leitura das publicações por completo, para identificarmos se estes 

traziam em suas discussões, a percepção dos professores frente ao processo de 

inclusão.  

Desses 26 trabalhos selecionamos 18 publicações que 

apresentavam a percepção dos professores sobre o processo de inclusão de 

crianças com NEE na rede regular de ensino, as outras nove publicações não serão 

descritas neste trabalho, pois apresentam como tema principal a formação dos 

professores para a inclusão e não a percepção sobre o processo inclusivo. 

Utilizamos como critério de seleção publicações que traziam em 

seus conteúdos palavras como percepção dos professores, relatos dos professores, 

sentimentos dos professores e foram excluídos dessa seleção publicações que 

apresentavam essas palavras-chaves, porém em seus conteudos traziam 

discussões acerca de outras temáticas que não é o foco deste trabalho. 
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2 EDUCAÇÃO ESPECIAL: ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS E 

CONCEITUAIS 

 

Atualmente vivemos em uma sociedade que busca cada vez mais a 

igualdade de direitos para todos, incluindo os grupos considerados minoritários, 

dentre eles, o de pessoas com deficiência. O movimento denominado inclusão vem 

buscando uma equiparação de oportunidades para todos os indivíduos nos diversos 

aspectos da vida. Diante dessa realidade, surge de forma mais contundente uma 

preocupação em nível mundial com a escolarização de indivíduos com necessidades 

educacionais especiais (NEE) dentro da escola regular. No entanto, nem sempre 

esta questão teve relevância para a nossa sociedade. Ao pensarmos a história da 

Educação Especial no Brasil, verificamos que esta modalidade de ensino na 

perspectiva inclusiva é relativamente recente.  

Conforme afirma Silva (2010), até o início da segunda metade do 

século XIX no Brasil, as pessoas com algum tipo de deficiência eram vítimas de 

abandono e negligência, as iniciativas educacionais até esse período aconteciam de 

maneira pontual, ou seja, a oferta de atendimento à população com deficiência era 

muito escassa. Hoje em dia existe uma grande preocupação com os direitos das 

pessoas com deficiência e NEE, com especial atenção à educação na perspectiva 

inclusiva.   

Dessa forma, nos deparamos frequentemente com discursos 

políticos, campanhas publicitárias e ações de algumas organizações normalmente 

não governamentais que tenham como tema principal a inclusão social de grupos 

historicamente excluídos da nossa sociedade, dessa forma estamos vivendo e 

lutando por uma constante busca por igualdades de direitos e equiparação das 

oportunidades para todos os indivíduos independentemente de raça, cor, sexo, 

limitação ou qualquer outra forma de diversidade presente. 

No que diz respeito à educação, esse movimento de inclusão social 

pode ser traduzido como inclusão escolar, conforme apresenta a Declaração de 

Salamanca, (1994): 
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[...] escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.   
 

Dessa maneira ao iniciar uma discussão acerca da Educação 

Especial na perspectiva inclusiva, primeiramente se faz necessário fazer um 

delineamento das políticas públicas de inclusão do país, incluindo alguns 

documentos internacionais que são bases para a política nacional de educação 

inclusiva. Para isso, utilizamos como base um material organizado por Gil (2005) e 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Especial 

(2008).  

Como o primeiro marco internacional no ano de 1948 com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirma-se que “todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” e tem direito à instrução (Art.1º e 

26º), tal declaração estabeleceu que os direitos humanos são fundamentais de todos 

os indivíduos, dessa maneira, todas as pessoas devem ter seus direitos humanos 

respeitados: o direito à vida, à integridade física, à liberdade, à igualdade e à 

dignidade e à educação. 

Em 1975 foi aprovada pela Assembléia Geral da ONU, a Declaração 

dos Direitos das Pessoas Deficientes que estabelece os direitos de todas as 

pessoas com deficiência, sem qualquer discriminação, e apela para o 

desenvolvimento de ações nacionais e internacionais visando assegurar tais direitos, 

principalmente no que diz respeito à dignidade humana, direitos civis e políticos.  

Já em 1990 foi organizada uma conferência mundial em Jomtien na 

Tailândia, que resultou na Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos (1990), 

contribuindo para afirmar que o acesso e permanência em uma escola que ofereça 

qualidade de ensino para todos os alunos são direito de todos os indivíduos, 

independente de suas características e necessidades. Ao concordar com esses 

princípios, o Brasil faz a opção pela construção de um sistema educacional inclusivo. 

Quatro anos após essa declaração, em 1994, durante uma 

conferência mundial de Educação Especial que contou com a participação de 88 

governos e 25 organizações internacionais, em Salamanca na Espanha, foi 

proclamada a Declaração de Salamanca, considerada um marco fundamental para a 
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propagação da inclusão escolar, reafirmando o compromisso de uma educação para 

todos e reconhecendo a necessidade e urgência da educação de pessoas com 

necessidades educacionais especiais ocorrer dentro do sistema regular de ensino. 

No Brasil, após um século da criação das primeiras instituições 

especializadas começam a ser elaboradas diversas leis municipais, estaduais e 

federais defendendo o direito das pessoas com deficiência e determinando que o 

aluno com deficiência tenha direito à educação e deva receber tal educação, na 

classe regular da escola comum, e todo o atendimento específico que necessitar, 

buscando em tal inclusão uma equiparação de direitos e acessos para todos os 

indivíduos, independente de suas diferenças e necessidades. 

Em 1854 foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, RJ o Instituto 

Benjamin Constant (IBC), como nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos, essa 

foi à primeira instituição de educação especial da América Latina; ainda em 

funcionamento. Logo em seguida, em 1857 foi fundado no Rio de Janeiro por Dom 

Pedro II o Instituto dos Surdos Mudos, atual INES, Instituto Nacional de Educação 

de Surdos ainda em funcionamento.  

Quase um século depois, na década de 50, aconteceu no Brasil uma 

rápida expansão das classes especiais nas escolas públicas e de escolas especiais 

comunitárias privadas e sem fins lucrativos. Ao longo da década de 60, ocorreu a 

maior expansão no número de escolas de ensino especial já vista no país. Em 1969, 

havia mais de 800 estabelecimentos de ensino especial para deficientes mentais, 

cerca de quatro vezes mais do que a quantidade existente no ano de 1960 (Miranda, 

2003).  

Em termos legais, em 1961 o atendimento educacional às pessoas 

com deficiência passa a ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a Lei n° 4.024/61, que aponta os direitos dos 

“excepcionais” à educação preferencialmente dentro do sistema regular de ensino. 

Nessa época tal lei expressava um sonho que parecia muito longe se levasse em 

consideração a realidade da época, no qual a repressão, o autoritarismo reinava 

dentro da sala de aula. 

Em 1971 foi reformulada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1961, passando agora a ser a Lei 5.692/71 que em seu Art. 9 recomendava que 

alunos com deficiência devessem receber tratamento especial (escolas e classes 

especiais). 
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Em 1988, a Constituição Federal (art. 208, III) reafirma que todas as 

pessoas com necessidades especiais têm o direito de terem acesso a educação 

preferencialmente na rede regular de ensino. Dois anos depois em 1990 foi 

elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente que no seu Art. 53 assegura o 

direito e igualdade a todos no que se refere ao acesso e permanência na escola e 

ao atendimento educacional especializado preferencialmente na classe regular de 

ensino. 

Outra lei também foi elaborada com a intenção de garantir a todas 

as crianças e adolescentes o direito ao acesso à educação e o atendimento 

adequado às suas peculiaridades, agregando e garantindo aos alunos com 

necessidades especiais currículos, recursos e métodos que atendam as suas 

necessidades específicas, essa lei é a 9394/96- Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996. 

No ano de 1998 foram publicados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Adaptações Curriculares) com o intuito de fornecer estratégias para a 

educação de alunos com necessidades educacionais especiais. 

Em 2001 também houve a publicação das Diretrizes Nacionais para 

Educação Especial na Educação Básica, reafirmando a necessidade de todos os 

alunos aprenderem juntos, sem nenhuma distinção e dentro de uma escola de 

qualidade. Neste mesmo ano também foi publicado o Plano Nacional de Educação 

explicitando a responsabilidade da União, dos Estados e Distrito Federal e 

Municípios na implementação de sistemas educacionais que assegurem o acesso e 

a aprendizagem significativa a todos os alunos.  

Em 2008 foi publicada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva que aponta como objetivo, “o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e alta habilidades/superdotação nas escolas regulares” (p.8) 

Sendo assim, nos deparamos com uma ampla discussão a respeito 

dessa temática e com vários documentos que asseguram o direito ao acesso de 

crianças com necessidades educacionais especiais (NEE) na rede regular de 

ensino, porém esta inclusão só se torna possível por meio de uma escola que esteja 

aparelhada e adaptada tanto fisicamente, como também por parte de todos os 

indivíduos envolvidos no atendimento deste aluno, sejam eles equipe de apoio, 

equipe pedagógica e demais alunos, e esta escola deve estar preparada a ter um 
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currículo adaptado e flexível com o intuito de garantir a aprendizagem de todos os 

alunos, inclusive os com necessidades educacionais especiais. Esta escola deve 

estar organizada para atender essa nova realidade, não é o aluno que deve se 

adaptar à escola, como acontecia no período de integração.  

Segundo Glat (2007) a integração tinha como proposta oferecer aos 

alunos um ambiente escolar menos restritivo possível. 

 

[...] previa a escolarização de alunos com deficiência (geralmente oriundos 
do ensino especial) em classes comuns, porém eles só eram integrados na 
medida em que demonstrassem condições para acompanhar a turma, 
recebendo apoio paralelo. (GLAT, 2007 p.24) 

 

Assim sendo, “à escola regular caberia apenas educar aqueles com 

condições de acompanhar as atividades rotineiras, concebidas sem qualquer 

preocupação com as necessidades individuais” (BUENO, 2001 apud GLAT, 2007, 

p.22), ou seja, a maior parte dos alunos com NEE continuavam segregados.  

 Já a escola que denominamos como inclusiva, não inclui apenas 

aqueles com capacidades para atender as demandas sociais.  

 

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de 
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas 
inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de 
seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo 
apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso 
e parceria com as comunidades. (UNESCO, 1994) 

 

Estas escolas inclusivas devem estar centradas na criança, devendo 

assegurar todo o suporte necessário para o desenvolvimento educacional, cognitivo 

e afetivo da criança com NEE, respeitando as características e peculiaridades de 

cada estudante, oferecendo alternativas pedagógicas que possibilitem a 

aprendizagem de todos os alunos devendo atender as necessidades educacionais 

de cada indivíduo. Este princípio de educação é um modo eficaz para construção de 

solidariedade e respeito entre as crianças com necessidades educacionais especiais 

e os demais alunos, contribuindo para o desenvolvimento do sujeito, e sendo uma 

forma de trabalhar a superação do preconceito existente, favorecendo a inclusão 

escolar e fazendo com que todos possam conviver e aprender com as diferenças  
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A Declaração Mundial sobre Educação para Todos enfatizou a necessidade 
de uma abordagem centrada na criança objetivando a garantia de uma 
escolarização bem-sucedida para todas as crianças. A adoção de sistemas 
mais flexíveis e adaptativos, capazes de mais largamente levar em 
consideração as diferentes necessidades das crianças irá contribuir tanto 
para o sucesso educacional quanto para a inclusão. (ONU,1990)  
 

Porém fica evidenciado que em muitos casos as crianças recebem 

esse tipo de atendimento especializado apenas nas escolas especiais, de forma 

segregada, como se essas devessem suprir todas as necessidades educacionais da 

criança, fato esse que acaba por caracterizar uma transferência de responsabilidade 

da educação desses alunos do ensino regular para essas instituições de caráter 

assistencialista e filantrópicas.  

Conforme afirma Meletti (2008, p.200)  

 

A história de convivência ambígua entre o público e o privado legitima as 
instituições especiais filantrópicas como as responsáveis pela educação 
desta população. A contrapartida do Estado se materializa por meio de 
auxílios técnico e financeiro e de incentivos fiscais com a isenção e redução 
de impostos. 

 

Dessa forma essas instituições funcionam também graças a auxílios 

e apoio que em partes recebem do governo que delega a essas instituições privadas 

a responsabilidade da educação desses sujeitos, distanciando-as da escola regular.  

Ainda segundo Meletti (2008) essa parceria entre público e privado tem se mostrado 

um bom negócio para ambos, as instituições com o seu favorecimento e ao Estado 

por ter seus gastos reduzidos, já que o custo para sustentar essas instituições é 

menor do que o gasto que teria se implementassem os serviços da educação 

especial para toda a população com deficiência dentro da rede regular. 

Segundo Meletti (2008), ao longo do seu processo a educação 

especial brasileira apresentou algumas características específicas que ocasionaram 

e consolidaram o seu distanciamento do sistema regular de ensino, a primeira 

característica apresentada foi o afastamento do Estado em relação às questões de 

âmbito educacional da pessoa com deficiência mental; logo em seguida destaca-se 

a legitimação das instituições especiais na parte educacional como sendo a mais 

adequada a receber  estas crianças com algum tipo de necessidade especial e 

educá-las e, por fim, o que já foi falado anteriormente que é a transferência de 

responsabilidade da educação dessas pessoas do estado para o setor privado, 

especialmente aquelas instituições com caráter filantrópico. Percebemos então que 
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esses fatores mencionados acima fazem com que ocorra um distanciamento desse 

aluno que possui algum tipo de NEE do sistema regular de ensino, fazendo com que 

atendimento educacional necessário para a aprendizagem dessa criança ocorra 

somente no espaço dessas instituições especializadas. Esta transferência de 

responsabilidade da educação dessas crianças do estado para essas instituições 

privadas não é um problema atual, isso se deu devido à forma  como foi configurada 

a Educação Especial ao longo dos anos. 

 

A Educação Especial tradicionalmente se configurou como um sistema 
paralelo e segregado de ensino, voltado para o atendimento especializado 
de indivíduos com deficiências, distúrbios graves de aprendizagens e/ou de 
comportamento, altas habilidades ou superdotação. Foi caracterizando-se 
como serviço especializado por agrupar profissionais, técnicas, recursos e 
metodologias especificas para cada uma dessas áreas. Estes especialistas 
se responsabilizavam pelo ensino e aprendizagem dos alunos então 
chamados de “especiais”, mesmo quando estes participavam de turmas 
comuns em escolas comuns. (GLAT, 2007, p.15) 

 

Contudo ainda devemos levar em consideração que segundo Glat 

(2007, p.19) “[...] a Educação Especial se constitui originalmente a partir do modelo 

médico e clínico”, os médicos foram os primeiros a despertar para a necessidade de 

escolarização que tinham esses indivíduos com necessidades especiais que se 

encontravam nos hospitais psiquiátricos misturados com o restante dos pacientes, 

sem que houvesse nenhuma distinção de idade ou patologia. Neste modelo, a 

deficiência era considerada como sendo uma doença crônica, dessa forma o 

atendimento prestado a essa criança seguia um modelo terapêutico mesmo se 

tratando de dificuldades decorrentes de falhas educacionais. Com o passar dos 

tempos e os processos de implementação de novas tecnologias e metodologias 

educacionais, surgiu a questão de que as pessoas com algum tipo de deficiência 

eram capazes de aprender independente de suas limitações e isso desencadeou 

uma mudança neste modelo clínico. Dessa maneira ,surge uma nova preocupação, 

foi dada uma nova ênfase nas condições do espaço que estava sendo 

proporcionado para a aprendizagem e desenvolvimento desses indivíduos.    

Sobre esta ênfase, Januzzi (2004) apresenta que agora o foco não é 

mais o aluno e a sua deficiência, ela enfatiza no ensino e na escola, as formas e 

condições de aprendizagem, tira a carga de que o problema está no aluno, pois a 

escola deve apresentar uma resposta educativa e de recursos e apoios para 

proporcionar o sucesso escolar de todos os alunos, assim sendo, surge para a 
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escola um novo o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de todos seus 

alunos. Dessa forma, essa é uma proposta que muda o enfoque, responsabilizando 

agora a agência educativa. Assim a ênfase é colocada na ação da escola e da 

educação, como transformadora de realidade. 

No que diz respeito à clientela da educação especial, as Diretrizes 

Nacionais 2001, apresentam que a Educação Especial se configurou como sendo 

destinada somente aos alunos que possuem algum tipo de necessidade educacional 

especial, seja ela motora, intelectual, visual, auditiva, múltiplas; condutas típicas de 

síndromes ou quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos; e 

superdotação/altas habilidades.  

Por sua vez Glat (2007, p.27) apresenta que necessidades 

educacionais especiais são “diferenças qualitativas no desenvolvimento com origem 

nas deficiências físicas, motoras, sensoriais e/ou cognitivas, distúrbios psicológicos 

e/ou de comportamento (condutas típicas), e como altas habilidades.  

Segundo Silva 2010, a Educação Especial é entendida como sendo 

área do conhecimento e também uma das modalidades de ensino e tem por objetivo 

praticas e estratégias voltadas para todos os alunos com algum tipo de necessidade 

educacional especial. 

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica entende-se por Educação Especial: 

 

[...] processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
todas as etapas e modalidades da Educação Básica. (BRASIL, 2001, p. 39) 

 

Nesta proposta, a Educação Especial configura-se se configura 

como um novo campo de atuação capaz de oferecer o suporte necessário, 

permanente e efetivo, se tornando um sistema preparado para os alunos incluídos 

na classe regular bem como para os professores envolvidos neste processo de 

inclusão, que devem receber para a efetivação da proposta, um conjunto de 

recursos que a escola deverá em seu conjunto dispor para atender a toda 

diversidade. Sobre este princípio Glat (2007, p. 17), afirma que 
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[...] a Educação Especial não deve ser concebida como um sistema 
educacional especializado à parte, mas sim como um conjunto de 
metodologias, recursos e conhecimentos (materiais, pedagógicos e 
humanos) que a escola comum deverá dispor para atender à diversidade de 
seu alunado. 
 

Essa nova modalidade de Educação Especial, visando o 

atendimento dos alunos com necessidades especiais dentro desse espaço e 

oferecendo o suporte a escola regular, passa a ser desenvolvida a partir do 

momento em que surgem as políticas de Educação Inclusiva, que Glat (2007, p. 16) 

afirma: 

 

A política de Educação Inclusiva diz respeito à responsabilidade dos 
governos e dos sistemas escolares de cada país com a qualificação de 
todas as crianças e jovens no que se refere aos conteúdos, conceitos, 
valores e experiências materializados no processo de ensino-aprendizagem 
escolar, tendo como pressuposto o reconhecimento das diferenças 
individuais de qualquer origem. 

 

Esta proposta de Educação Inclusiva surge no início dos anos 90, 

tendo seu reconhecimento como diretriz prioritária, fato esse que implicou uma nova 

organização da escola regular em todos seus aspectos para que favorecessem a 

inclusão social e escolar pautadas em práticas educativas com o intuito de promover 

a aprendizagem desses alunos levando em consideração a nova diversidade 

presente no espaço escolar. Essa proposta não tem por objetivo somente o ingresso 

deste estudante nas salas regulares e sim a permanência dos mesmos ocasionando 

o sucesso acadêmico, levando em consideração as suas peculiaridades para que 

possam receber a devida atenção, ocasionando a sua aprendizagem escolar e o seu 

desenvolvimento nos mais elevados níveis de ensino. 

 

É importante enfatizar também, que a Educação Inclusiva não se resume à 
matricula do aluno com deficiência na turma comum ou a sua presença na 
escola. Uma escola ou turma considerada inclusiva precisa ser, mais do que 
um espaço para convivência, um ambiente onde ela aprenda conteúdos 
socialmente valorizados para todos os alunos da mesma faixa 
etária.(GLAT,2007, p. 17) 

 

Para que essa educação seja efetiva nas escolas e nas classes 

regulares faz-se necessário que sejam identificadas as necessidades de 

aprendizagens especificas presentes no aluno, oferecendo um ensino de qualidade 

para todos. 
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A Educação Inclusiva é atualmente a política educacional oficial do país, 
amparada pela legislação em vigor e convertida em diretrizes para a 
Educação Básica dos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino, 
conforme resolução CNE/CEB N° 2 de 2001: (GLAT, 2007 p.24) 

 

Art. 2°: Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo 
às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando às condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001 
apud GLAT, 2007 p.24). 

 

Ao analisar a realidade da Educação Inclusiva no Brasil atualmente, 

podemos perceber um grande avanço no que se diz respeito ao aumento efetivo do 

número de matrículas de alunos com algum tipo de NEE na rede regular de ensino. 

Esse aumento pode ser observado nos dados apresentados pelo Ministério de 

Educação e Cultura entre os anos de 2004 e 2010, demonstrando a quantidade de 

alunos matriculados a cada ano em todos os níveis de ensino.   

 

Tabela 1 – Matrícula de alunos com NEE na rede regular de 2004 a 2010 

ANO 

ED. INFANTIL ENS. FUNDAMENTAL ENS. MÉDIO 

Escola(s) Aluno(s) Escola(s) Aluno(s) Escola(s) Aluno(s) 

2004 5.897 14.642 23.786 163.984 1.718 6.109 

2005 8.840 20.403 30.830 216.551 2.458 8.981 

2006 11.073 24.905 40.444 266.464 3.635 11.883 

2007 12.578 24.634 42.630 239.506 5.040 13.306 

2008 14.134 27.603 48.522 297.986 6.258 17.344 

2009 15.181 27.031 53.818 303.383 7.424 21.465 

2010 19.133 34.044 66.771 380.112 9.479 27.695 

* Tabela adaptada, dados extraídos do Ministério da Educação e Cultura, disponível em: 

www.mec.gov.br  

 

Ao analisar estes números podemos perceber que realmente a cada 

ano vem ocorrendo um aumento considerável na quantidade de escolas que 

recebem alunos com NEE e no número de matrículas em todos os níveis de ensino. 

Em 2010, na educação infantil, o número de alunos foi 2,3 vezes maior que em 

2004, mesmo aumento observado no ensino fundamental, etapa com a maior 

quantidade de matrículas; já no ensino médio o aumento foi de 4,5 vezes. Em 

números brutos, o maior aumento foi no ensino fundamental, com 216.128 novas 

matrículas, ou seja, passou de 2004 com 163.984 matrículas para 380.112 

matrículas efetivas no ano de 2010, apresentando um aumento significativo. 
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Conforme apresentado acima, o processo de inclusão é uma 

realidade presente e crescente no nosso país. No entanto, o número crescente de 

matrículas não implica que esses alunos estejam recebendo uma educação de 

qualidade. Sendo assim, a seguir apresentaremos a pesquisa bibliográfica deste 

trabalho que têm por objetivo constatar qual a percepção dos professores da rede 

regular de ensino frente à inclusão de crianças com necessidades especiais 
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3 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

Neste capítulo será apresentado o resultado da pesquisa 

bibliográfica realizada com o intuito de fazer um levantamento das publicações que 

apresentam a percepção dos professores atuantes sobre o processo de inclusão de 

crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino, podendo identificar 

assim seus sentimentos, dificuldades, estratégias e vivências a partir do processo de 

inclusão. 

 

Resultados 

 

Foram encontrados 17 trabalhos entre teses, dissertações, artigos e 

um capítulo de livro sobre a temática escolhida para esse trabalho, que serão 

apresentados e analisados a seguir. 

 

Quadro 1 – Trabalhos selecionados para descrição e análise. 

Ano Título Autores Área 

2005 Educação Inclusiva: concepções de professores e 
diretores 

Sata’Ana Psicologia 

2006 Inclusão escolar de crianças com deficiência múltipla: 
concepções de pais e professores 

Neves e 
Silveira 

Psicologia 

2006 Concepções dos Professores dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental sobre o Aluno com Necessidades 
Educacionais Especiais e sua Inclusão na Escola 
Comum 

Eidelwein Educação 

2006 Inclusão escolar de alunos portadores de deficiência 
mental: com a palavra os professores 

Balduino Psicologia 

2008 Qual é o lugar do aluno com deficiência? O imaginário 
coletivo dos professores sobre a inclusão escolar 

Àvila, 
Tachibana e 

Vaisberg 

Psicologia 

2008 Mudanças nas concepções do professor do ensino 
fundamental em relação à inclusão após a entrada de 
aluno com deficiência em sua classe 

Monteiro e 
Manzini 

Educação 

2009 Percepções dos professores da rede regular de ensino 
sobre os problemas visuais e a inclusão de alunos 

Maruyama, 
Sampaio e 

Oftalmologi
a 
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com baixa visão Rehder 

2009 O cuidar do aluno com deficiência física na educação 
infantil sob a ótica das professoras 

Melo e 
Ferreira 

Educação 
Especial 

2009 O processo de inclusão de crianças com deficiência 
aditiva na escola regular: vivências de professores 

Rios e 
Novaes 

Educação 
Especial 

2010 Percepção de professores de educação infantil sobre 
a inclusão da criança com deficiência 

Vitta, Vitta e 
Monteiro 

Educação 
Especial 

2010 A participação escolar de alunos com deficiência na 
percepção de seus professores 

Abe e Araujo Educação 
Especial 

2010 Inclusão de alunos com Síndrome de Down: discursos 
dos professores 

Menegotto, 
Martini e Lipp 

Psicologia 

2010 A inclusão da criança com necessidades especiais na 
visão de berçaristas 

Vitta Educação 
Especial 

2010 A escuta de professores no trabalho de inclusão 
escolar de crianças psicóticas e autista 

Bastos e 
Kupfer 

Psicologia 

2010 Comunicação e inclusão de crianças com alterações 
de linguagem de origem neurológica na perspectiva de 
pais e educadores 

Takase e 
Chun 

Educação 
Especial 

2011 A inclusão escolar vista sob a ótica de professores da 
escola básica 

Zucchetti Educação 

2012 O ponto de vista de pais e professores a respeito das 
interações lingüísticas de crianças surdas 

Schemberg, 
Guarinello e 

Massi 

Educação 
Especial 

2012 Inclusão de crianças com deficiência na escola regular 
numa região do município de são Paulo: conhecendo 
estratégias e ações 

Briant e 
Oliver 

Educação 
Especial 

Fonte: Santana (2012) 
 

Conforme o quadro acima, podemos perceber que as publicações 

são bem recentes, a mais antiga está datada no ano 2005 e a mais recente foi 

publicada neste ano, 2012. Em relação às áreas que foram publicados os trabalhos, 

foram identificadas cinco áreas distintas, foram elas a Educação/Educação Especial, 

Fisioterapia, Oftalmologia, Fonoaudiologia e Psicologia, porém as publicações que 

predominam são as das revistas de Educação Especial.  

Dentre esse total nove deles apresentavam a percepção dos 

professores sobre o processo de inclusão de uma forma geral, sem especificar 

algum tipo específico de NEE e os outros nove trabalhos que discutiam a percepção 

dos professores sobre a inclusão de alunos com algum tipo de NEE (ver tabela 2). 

Destes, houve um trabalho sobre a inclusão de crianças com deficiência múltipla, um 
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sobre a inclusão de alunos com baixa visão, um sobre a inclusão de crianças com 

deficiência intelectual, um sobre a inclusão de crianças com Síndrome de Down, 

dois que apresentam a inclusão de alunos com deficiência auditiva, um artigo sobre 

a inclusão de crianças com alterações de linguagem e em tratamento e, por fim, um 

artigo que trata da inclusão de crianças com deficiência física.  

Outros nove trabalhos não apresentam como objetivo principal a 

percepção dos professores sobre a inclusão de crianças com NEE na rede regular 

de ensino, mas apresentam no decorrer do trabalho algumas percepções dos 

professores da rede regular de ensino, mas em suas totalidades apontam para 

outras temáticas que estão atreladas ao nosso tema, são eles a interação do 

professor com o aluno deficiente, uma temática sobre o prazer e o sofrimento 

docente do professor em trabalhar com o aluno que apresentam alguma 

necessidade especial, também discutem as atitudes dos professores perante essa 

nova realidade escolar e por fim análises sobre a formação e a preparação 

proporcionada aos professores que estão trabalhando e que irão trabalhar nestas 

escolas inclusivas e se eles acreditam estarem preparados para lidarem com esse 

novo processo. Abaixo segue um quadro para representar a quantidade de 

publicações encontradas por tipo de deficiência ou NEE. 

 

*Tabela 2 – Temática abordada nos artigos, dissertações, tese e capítulos de livros 
sobre percepção de professores.  

Área Quantidades 

Inclusão Geral 9 

Deficiência Múltipla 1 

Baixa Visão 1 

Deficiência Intelectual 1 

Síndrome de Down 1 

Deficiência Auditiva 2 

Transtornos de Linguagens 1 

Deficiência Física 1 

Autismo 1 

Total 18 

Fonte: *Santana (2012) 
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Descrição das pesquisas 

 

Esta sessão será iniciada pela apresentação dos trabalhos que 

discutem a inclusão de um modo geral. O primeiro trabalho é um artigo de Vitta e 

Monteiro (2010) que realizaram uma pesquisa com o objetivo de analisar se a 

percepção de professores da educação infantil difere quando eles têm inserido em 

seu ambiente de trabalho um aluno com NEE ou se a percepção permanece a 

mesma tendo ou não este aluno incluído. Para obterem os resultados dessa 

pesquisa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas utilizando o recurso de 

gravador e posteriormente feito à análise de dados. Participaram da pesquisa doze 

professores da educação infantil de escolas especiais e de escolas comuns que têm 

inserido em suas salas de aula crianças com algum tipo de necessidade especial. 

Como resultados os autores apontam que o professores vêem como a principal 

contribuição do processo de inclusão a socialização das crianças com deficiências, 

restringindo-o, porém, a crianças com possibilidades de independência. Acreditam 

que a criança com deficiência mental é a que encontra maiores dificuldades, além 

disso, ressaltam problemas com o espaço físico, recursos materiais e humanos e 

relativos à formação do professor. 

O segundo trabalho leva em consideração a percepção das 

berçaristas sobre o processo de inclusão de crianças com necessidades especiais, 

esse trabalho foi escrito por uma das autoras que escreveu o artigo apresentado 

acima e esse texto que irei descrever é parte de sua tese de doutorado. A pesquisa 

de Vitta (2010) teve como objetivo verificar a concepção das profissionais do 

berçário relativas à inserção da criança com necessidade especial na rotina das 

atividades. Para tal foram entrevistas sete berçaristas da Secretaria Municipal de 

Educação de Bauru e a pesquisa revelou que a inclusão dessas crianças é vista 

com reservas, demonstrando as idéias preconcebidas sobre a deficiência, 

justificando-a pela falta de conhecimento do desenvolvimento infantil, devido aos 

profissionais vincular suas atividades às experiências pessoais. 

Zucchetti (2011) escreveu um artigo que visava apresentar os 

resultados de uma pesquisa interinstucional sobre os discursos de professores da 

escola básica com relação ao tema inclusão social de sujeitos marcados pelas 

diferenças, para cumprir tal objetivo foram realizadas entrevistas e utilizados 

questionários, aplicados em 65 informantes sendo aproveitadas entrevistas de 50 
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professores da rede pública e privada. Com o resultado destas entrevistas foi 

possível perceber que essa pesquisa serviu como um desabafo para os professores, 

dando a impressão de que essa é uma ação pouco refletida, que leva a pedidos por 

apoio e formação. Isso fica claro quando o autor transcreve os seguintes discursos, 

Zucchetti (2011, p.205) “1. Todos são sujeitos que precisam ser incluídos, inclusive 

eu”. 

E continuam os desabafos: 

 

1.Sei que está previsto em lei e que as escolas devem aceitar trabalhar com 
alunos de inclusão; 2. Bonito no papel, mas na realidade pouco acontece; 3. 
As pessoas aceitam porque está em lei e não por espontânea vontade; 4. 
Não é discutido, simplesmente o sujeito é deixado e o professor que se vire; 
5. Não são discutidas, mas impostas; 6. Nas medidas que surgem as 
dificuldades, os desafios, vamos tentando, com as trocas de experiência e 
suporte teórico, encontrar o caminho que nos leve adiante. (ZUCHETTI, 
2011, p.207, grifos do autor) 

 

Também ficou evidente que é urgente pensar nas questões além da 

sala de aula, como ensino e aprendizagem, refletindo sobre a nova configuração da 

escola e a sua complexidade. 

Por sua vez, Sant’Ana (2005) buscou, por meio de entrevistas com 

10 professores e 6 diretores de escolas públicas do ensino fundamental, verificar a 

concepção presente em professores e diretores sobre a educação inclusiva. Os 

resultados apontam que ambos conceberam a educação inclusiva sob diferentes 

enfoques, ora se confundindo com o princípio de integração, ora com a orientação 

da educação inclusiva, ainda indicam algumas dificuldades existentes nesse 

processo, principalmente no que diz respeito à formação especializada e o apoio 

técnico no trabalho com os alunos com necessidades especiais incluídos nas 

classes regulares. Ainda apontam sugestões como a necessidade de orientação por 

equipe multidisciplinar, formação continuada, infra-estrutura e recursos pedagógicos 

adequados, também destacam como ponto primordial do processo a experiência 

prévia junto a alunos com necessidades especiais, atitude positiva por parte dos 

agentes do processo, além de apoio da família e da comunidade. Os dados da 

pesquisa permitiram também identificar vários aspectos necessários, de acordo com 

a visão dos entrevistados, para a efetivação da proposta inclusiva, tanto professores 

quanto administradores destacam que é necessário que haja o apoio técnico de 

especialistas como sendo fundamental durante a atuação com crianças que 
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apresentam deficiências, deixando nítida a idéia de que todos os funcionários devem 

estar aptos para lidar com as diferenças e especificidades de cada aluno.  

O quinto trabalho é fruto de uma tese de doutorado e é o único artigo 

que discute o imaginário coletivo dos professores perante a inclusão de pessoas 

com necessidades especiais no ensino superior. Ávila, Tachibana e Vaisberg (2008) 

buscaram em sua pesquisa obter uma investigação psicanalítica do imaginário 

coletivo dos professores do ensino superior sobre inclusão escolar. Foi realizada 

uma entrevista grupal para a abordagem da pessoalidade coletiva, tal pesquisa foi 

realizada com 12 docentes do curso de Letras e Pedagogia. Utilizou-se o 

procedimento desenhos/estórias com Tema “aluno de inclusão”, com a análise 

psicanalítica desse material foram captados campos psicológicos não conscientes 

desses professores. Tais campos revelaram a angústia, despertada pelo processo 

de inclusão escolar nos professores que no seu imaginário concebem que o aluno 

com deficiência é aquele que deve ser cuidado pela sua mãe, evidenciando que 

esse processo de inclusão demanda além de informações técnicas, um espaço de 

cuidados emocionais a esses profissionais envolvidos na efetivação da inclusão. 

O sexto artigo aqui apresentado trata da percepção dos professores 

sobre a participação escolar do aluno com deficiência. Abe e Araújo (2010) tiveram 

como objetivo analisar a influência da aplicação da SFA (instrumento de avaliação 

do desempenho funcional) no julgamento do professor sobre a participação escolar 

do seu aluno com deficiência. A SFA é um instrumento que identifica a necessidade 

educacional especial frente às demandas da rotina escolar. Participaram do estudo 

oito professores que responderam sobre a participação escolar de seus nove alunos, 

por meio da SFA e de roteiro de entrevista. Os resultados demonstraram que para 

cinco professores a SFA favoreceu a percepção da participação com foco na 

demanda das atividades e proporcionando reflexões que abrangeram os seguintes 

destaques: necessidade de avaliação da participação fora da sala de aula, relação 

entre o grau de deficiência e a participação, entendimento de especificidades do 

desempenho, importância do recurso adaptado para neutralizar a incapacidade e 

importância do desvio do foco de atenção da deficiência para a funcionalidade. Já os 

outros três professores não pontuaram o desempenho de seus alunos, no entanto, 

responderam que o desempenho do seu aluno com deficiência correspondia aos dos 

outros alunos da classe. 
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A pesquisa seguinte busca conhecer estratégias sobre a inclusão 

por meio da percepção dos professores do município de São Paulo. Briant e Oliver 

(2012) objetivaram conhecer por meio da visão dos professores da escola comum as 

estratégias utilizadas para a inclusão do aluno com deficiência. Para isso foram 

feitas entrevistas semi-estruturadas individuais, grupais e também entrevistas 

gravadas e transcritas. Participaram da pesquisa 11 professores de cinco escolas, 

um representante de um centro de formação e um coordenador pedagógico. Ficou 

evidente que são utilizadas diversas estratégias para promover a inclusão dos 

alunos especiais e alguns professores acreditam na capacidade desse aluno, 

enquanto outros demonstraram acreditar na impossibilidade da aprendizagem. Ainda 

ressaltaram a necessidade de apoio institucional para seu trabalho, incluindo 

algumas possibilidades de formação para que se efetive a proposta de uma 

educação para todos. 

Eidelwein (2006) apresenta em sua dissertação de Mestrado as 

concepções dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental sobre os 

alunos com NEE.  A pesquisa foi realizada em uma Escola de Educação Básica que 

situada no sul do país e que possui aproximadamente 700 alunos, sendo que 22 

possuem necessidades educacionais especiais. Para obter os resultados dessa 

pesquisa foram realizadas entrevistas, análise dos relatórios de avaliação e 

observações dos conselhos de classe. Dessa forma foi possível afirmar que os 

discursos dos professores estão relacionados às condições de produção dos 

mesmos, considerando o lugar/posição ocupado e a relação com os contextos bem 

como, que estes discursos influenciam o lugar dos sujeitos com necessidades 

especiais na sociedade. Dessa forma é necessário então que as reflexões, a partir 

dos discursos dos professores, levem a construção de novos sentidos, possibilitando 

a ressignificação das representações sociais. 

Esta última pesquisa que iremos descrever no que discute a 

percepção dos professores sobre a inclusão de forma geral tratou de observar a 

mudança na concepção dos professores após o ingresso dos alunos com deficiência 

na rede regular de ensino. Monteiro e Manzini (2008) consideraram que as 

concepções dos professores podem determinar as atitudes sociais em relação à 

inclusão do aluno com deficiência na sala de aula. Participaram deste estudo cinco 

professores do ensino regular que atuavam em sala de aula com pelo menos um 

aluno com deficiência, em três escolas de Município do interior do estado de São 
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Paulo. Os dados foram coletados durante todo um ano letivo por meio de entrevista 

não-estruturada; segmento bimestral das informações por meio de cadernos de 

conteúdo e entrevista semi-estruturada, ao final do ano. Através da análise do 

material coletado durante esse ano, foram estabelecidas classes e subclasses, 

aferidas por juízes com intuito de verificar o grau de concordância da análise. Os 

resultados mostraram mudanças de concepções nas seguintes subclasses: 

expectativa em relação à inclusão do aluno com deficiência no ensino regular, 

experiência em relação à inclusão, perfil do aluno para ser matriculado no ensino 

regular; ritmo de aprendizagem do aluno com deficiência na sala de aula regular, 

avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência, dificuldades em lidar com a 

diversidade, dificuldade em lidar com a disciplina/comportamento do aluno com 

deficiência e dificuldade para ensinar o aluno com deficiência. Pode-se então 

concluir que a entrada, por si só, do aluno com deficiência no ensino regular garantiu 

poucas mudanças de concepção dos professores, algumas serviram para modificar 

a crença dos professores em relação à expectativa que eles tinham sobre o 

comportamento do aluno com NEE, já as concepções que permeiam a 

aprendizagem desse aluno permaneceram as mesma, já que foi constatado que 

todos os alunos incluídos possuíam alguma dificuldade de aprendizagem.  

A partir de agora iniciaremos a descrição das pesquisas que 

apresentam a percepção dos professores sobre o processo de inclusão de crianças 

com necessidades especiais na rede regular de ensino que especificam alguma 

deficiência ou NEE, descreveremos então as pesquisas seguindo a ordem 

estabelecida anteriormente, dando seqüência agora a deficiência múltipla e 

posteriormente a baixa visão, deficiência intelectual, Síndrome de Down, deficiência 

auditiva, transtornos de linguagem, deficiência física e autismo.  

Foi encontrado somente um artigo que aborda a deficiência múltipla, 

Silveira e Neves (2006) buscaram identificar a concepção de pais e professores de 

crianças com deficiência múltipla e a inclusão escolar e social dessas crianças. O 

método utilizado foi a observação no ambiente escolar e entrevistas semi-

estruturadas com pais e professores. Esta pesquisa foi realizada com dez famílias 

(sete casais e três mães) e dez professores de crianças com deficiência múltipla 

atendidos pelo Programa de Atendimento a Deficientes Múltiplos da Secretaria do 

Estado de Educação do Distrito Federal.  Os pais percebem e ressaltam que tal 

deficiência acarreta grandes sofrimentos e comprometimentos sociais, 
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principalmente em relação ao trabalho, pois sempre alguém tem de deixar o trabalho 

para viver em prol do filho com deficiência múltipla. E tanto pais como professores 

não acreditam ser possível a inclusão escolar dessas crianças, por não perceberem 

desenvolvimentos nelas e também por julgarem a escola regular a não estar 

preparada para recebê-los. As famílias apontam a impossibilidade de inclusão 

devido às salas lotadas, ao preconceito dos outros alunos, a escola que julgam por 

não estar preparada para recebê-los, aos professores sem formação específica e 

ressaltam para as dificuldades da própria criança ser um fator que impossibilita a 

inclusão, porém a pesquisa não aponta se essas crianças já freqüentaram escolas 

regulares por algum tempo.   

No que diz respeito à deficiência visual foi também encontrado 

somente um artigo que trata desta temática e dentre todas as pesquisas essa foi a 

que levantou informações com o maior número de professores para obter seus 

resultados. Maruyama, Sampaio e Rehder (2009) buscaram verificar e analisar o 

conhecimento a respeito dos problemas visuais e baixa visão entre professores da 

rede regular, justificando a importância de um pedagogo especializado. Para que se 

efetivasse a pesquisa, 230 professores do Ensino Fundamental de Santo André 

responderam a questionários. Como resultado 95,9% dos professores acreditam que 

o aluno com baixa visão tem dificuldades de aprendizagem, e também apresentam 

ter uma falta de conhecimentos para lidar com esse aluno com deficiência visual e 

isso justifica a importância de um pedagogo especializado em baixa visão e cegueira 

para que a proposta da educação inclusiva se efetive.  

Este trabalho descrito a seguir foi o único que trata da deficiência 

mental, e é uma dissertação de mestrado da autora Balduino (2006) que visou 

contribuir para o estudo do processo de inclusão escolar de alunos diagnosticados 

como deficientes mentais e para isso investigou através de entrevistas semi-

estruturadas a concepção 10 professores da primeira fase do ensino fundamental do 

estado do Tocantins sobre deficiência mental, inclusão escolar de forma geral e 

especificamente inclusão escolar de alunos com deficiência mental. Buscou também 

identificar a presença de apoio por parte dos serviços públicos do estado às 

professoras envolvidas no processo e como elas avaliam o serviço ou a falta dele e, 

por fim, investigou as sugestões apresentadas pelas professoras com relação à 

questão da inclusão escolar de crianças com deficiência mental. De acordo com os 

resultados da pesquisa pode-se observar que para realizar a educação inclusiva faz-
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se necessário trabalhar especialmente o conceito de deficiência mental e o 

preconceito, bem como as crenças e concepções sobre a deficiência mental e as 

práticas pedagógicas que vem ou não sendo utilizadas com essas crianças. 

Algumas professoras apresentaram sugestões para eliminar o preconceito, como 

promover a interação entre todos os alunos, valorizando e respeitando as 

diferenças. 

No que diz respeito à percepção dos professores em relação ao 

aluno com Síndrome de Down foi encontrado também somente um artigo onde 

Menegotto, Martini e Lipp (2010) procuraram apresentar os discursos de professores 

da cidade de Novo Hamburgo/RS sobre a inclusão de alunos com SD. As 

entrevistas foram realizadas com 19 professores da rede regular, que mencionam 

que a experiência de inclusão é um desafio que gera um misto de satisfação e 

frustrações entre os professores, ressaltam também que apoio prestado pela escola 

é fundamental para que a proposta inclusiva se efetive realmente, mas também 

manifestam sentimentos de desamparo, impotência e incompetência frente ao 

processo de inclusão, devido à carência do espaço de discussão e formação sobre o 

assunto, apontando para a possibilidade de intervenção psicológica e assim 

revelando a importância de um trabalho interdisciplinar juntamente com os 

especialistas que trabalham clinicamente com os alunos com alguma NEE e seus 

professores. Esta publicação ressaltou a importância do trabalho interdisciplinar 

dentro da escola para assegurar a real inclusão dessas crianças na rede regular de 

ensino e o apoio necessário para professores e toda a equipe de apoio e a 

pedagógica. 

 Sobre a deficiência auditiva, Schemberg, Guarinello e Massi (2012) 

apontam que estudos atuais têm revelado que a surdez deve ser reconhecida como 

diferença, especialmente no que diz respeito aos aspectos linguístico-discursivos. 

No entanto, crianças surdas vêm enfrentando, tanto na família como na escola, 

barreiras lingüísticas com implicações nas suas possibilidades de inclusão social. 

Devido a esse fato, a sua pesquisa teve por objetivo analisar o ponto de vista de 

pais e professores a respeito das interações lingüísticas de crianças surdas no 

âmbito familiar e escolar, considerando o contexto da inclusão. Foram entrevistados 

doze familiares (quatro pais e oito mães) de crianças surdas que freqüentam o 

ensino regular e foi aplicado um questionário junto a doze professores dessas 

mesmas crianças. Os resultados apontam que ambos não utilizam língua de sinais 
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para interagir com os surdos, gerando interações lingüísticas restritas e pouco 

efetivas. Além disso, percebeu-se que familiares e professores apresentam um 

desconhecimento acerca da surdez, da língua de sinais e das conseqüências da 

surdez para o surdo. 

Também sobre a deficiência auditiva, Rios e Novaes (2009) 

realizaram um estudo no qual descreveram e discutiram, a partir da vivência e 

percepções dos professores, o processo de inclusão de crianças com deficiência 

auditiva em escola regular. Foram selecionadas três crianças, entre 05 e 08 anos de 

idade, e seus respectivos professores. A pesquisa foi realizada por meio de 

entrevistas com as professoras das crianças, permitindo caracterizar o processo de 

inclusão de cada criança do estudo. Os relatos das professoras sobre suas 

experiências com as crianças deficientes auditivas deste estudo parecem indicar 

que, ainda hoje, apesar da evolução das práticas inclusivas, e ainda prevalecem nas 

escolas pressupostos da integração, pois prevalece a idéia de que é a criança com 

necessidades educacionais especiais quem deve se adaptar ao ambiente, 

empenhar-se para ser nele integrada. As professoras foram unânimes em admitir 

que não estão sendo suficientemente preparadas para receber deficientes auditivos 

e pouco sabem sobre o desenvolvimento da audição, da linguagem e sobre como 

esses aspectos influenciam e determinam formas particulares de apreensão de 

conteúdos. Dessa forma, buscam estratégias individuais de aproximação, sem que 

essa questão seja problematizada junto ao corpo técnico da escola, que ainda não 

vem efetivando transformações em sua organização para receber esses alunos. 

Esta próxima pesquisa que será descrita trata das alterações de 

linguagens e também foi a única encontrada sobre essa temática. Takase e Chun 

(2010) apontam que o sistema de educação brasileiro conforme está disposto 

atualmente tem passado por diversas transformações em prol de mudanças que 

proporcionem uma política inclusiva. Estudos relativos à comunicação e inclusão de 

crianças com alterações de linguagem de origem neurológica necessitam, no 

entanto, de maior atenção, particularmente no âmbito da Fonoaudiologia. Tendo em 

vista buscar maiores subsídios de como o profissional desta área pode contribuir no 

processo de inclusão, o objetivo deste estudo foi investigar as expectativas, 

dificuldades e facilidades encontradas pelas famílias e educadoras de crianças com 

alterações de linguagem em acompanhamento fonoaudiológico. A pesquisa foi 

realizada com 11 crianças, 12 familiares e sete educadoras. Realizou-se a coleta de 



 

 

36 

dados, por meio de estudo do prontuário institucional das crianças e entrevistas 

semi-estruturadas distintas com os familiares e educadoras, gravadas em recursos 

audiovisuais e posteriormente transcritas. Os resultados mostraram dificuldades na 

inserção de algumas crianças na rede regular, particularmente, daquelas com maior 

comprometimento de linguagem, além de questionamentos quanto à formação do 

educador e preparo das instituições de ensino para receber tal população. Verificam-

se avanços neste processo, expressos pela inclusão da maioria dos sujeitos na 

escola regular e por maior abertura institucional, evidenciada pelas referências de 

troca de informações/experiências entre pais, educadoras e fonoaudiólogos. Na 

perspectivas de familiares e educadoras, confirma-se a necessidade do 

acompanhamento terapêutico especializado no processo de inclusão. Mais uma vez 

a importância do trabalho interdisciplinar dentro da escola é ressaltada, contando 

com o apoio de profissionais da área da saúde para que o trabalho com a criança 

com necessidade especial seja efetivo, neste caso as autoras citam que o 

profissional de fonoaudiologia poderia proporcionar melhor suporte para essas 

crianças com alterações lingüísticas.  

A última pesquisa apresentada é um recorte da pesquisa intitulada 

“O cuidar da criança com deficiência física na educação infantil: perfil e 

conhecimento dos professores” e pertence à área de fisioterapia já que trata da 

inclusão do deficiente físico na educação infantil, ressaltando novamente a 

importância de outros profissionais especializados estarem envolvidos no processo 

de inclusão. Melo e Ferreira (2009) apresentam como objetivo identificar como as 

crianças com deficiência física são cuidadas no contexto da Educação Infantil e qual 

é a importância do profissional de saúde, segundo a visão dos professores. As 

autoras optaram por uma abordagem qualitativa utilizando o método Estudo de 

Caso. A coleta de informações realizou-se através de entrevistas semi-estruturadas 

com oito professoras de crianças com deficiência física, alunos de uma escola de 

Educação Infantil pública do município de Natal/RN, como também de observações 

livres. Concluiu-se nesse estudo que há uma necessidade de se incluir na formação 

de pedagogos conteúdos específicos que possibilitem aos professores saber como 

lidar com as particularidades que envolvem o cuidar da criança com deficiência 

física, particularmente, daquelas que apresentam seqüelas neurológicas, como os 

aspectos relacionados ao manuseio, locomoção, posicionamento corporal 

adequado, entre outros. Além disso, evidenciou-se também na fala dos professores 
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a importância atribuída aos profissionais da saúde, especificamente do 

fisioterapeuta, na equipe escolar, quanto às informações e orientações específicas 

que esses profissionais podem dar acerca da condição da deficiência física 

apresentada pela criança, ajudando assim, para a promoção e efetivação da 

inclusão escolar dessas crianças no ensino regular. 

Este próximo foi o único trabalho encontrado sobre a percepção dos 

professores em relação à inclusão do aluno autista e psicótico, de,Bastos e Kupfer 

(2010). Trata-se de um grupo que tem por objetivo oferecer aos professores um 

espaço para o desenvolvimento do discurso em torno de suas dificuldades e a troca 

de experiências de como conduzir essas dificuldades. O Trabalho de escuta por 

meio de grupos de palavras não apresenta quantidades de participantes, pois é livre.  

A partir desse trabalho de escuta, as autoras apontam que alguns professores 

apresentam sentimentos de impotência e incapacidade para operar mudanças, 

também apresentam algumas idéias preconcebidas, pois julgam pelo que vêem, 

pela impressão. Também surgiu reclamações sobre “desvio” de função, expressado 

pela fala de uma professora que cita como exemplo uma aluna que necessita ir ao 

banheiro diversas vezes e ela que tem que auxiliá-la nessa função e todas as outras 

concordam “Não somos pagas para isso, dizem em coro” (BASTOS E KUPFER, 

2010, p.122, grifo nosso). Uma outra professora traduz essa nova realidade 

expressando que tem a impressão de elas que não fazem nada por essa criança 

demonstrando um sentimento de não estarem a altura dessa tarefa que lhe foi 

concedida. 

Assim sendo finalizamos aqui a descrição do material encontrado 

para subsidiar esta pesquisa e discutir a percepção dos professores sobre o 

processo de inclusão da criança com NEE na rede regular de ensino. 
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4 DISCUSSÃO 

 

Verificamos primeiramente que a quantidade de material publicado 

sobre esse tema ainda é pequena e as publicações são bastante recentes, pois elas 

foram datadas de 2005 a 2012, o que evidencia que essa é uma preocupação atual 

em nossa sociedade. Isso nos leva a pensar que, embora novos estudos estejam 

sendo realizados, especialmente nos últimos anos, ainda não está sendo dada a 

devida atenção ao professor, que julgamos ser um dos principais agentes desse 

processo. Sendo assim, julgamos necessário conhecer mais como o professor 

pensa, sente e vivencia essa nova realidade. Das pesquisas que investigaram as 

percepções de professores e citaram a região ou cidade pesquisada, somente dois 

trabalhos apresentam a percepção de professores do Sul do país.  

Conforme já destacamos anteriormente, as áreas das publicações 

foram: Educação/Educação Especial, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e 

Oftalmologia, ou seja, áreas da saúde e educação, que indicam que diversos 

profissionais podem contribuir para a inclusão do aluno com NEE na classe comum 

da escola regular, dessa forma o processo de inclusão será mais efetivo por meio de 

um trabalho multidisciplinar. Indo ao encontro com o que apresentamos, Silva (2010) 

afirma embasada nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica que poderão ser ofertados na escola comum professores intérpretes de 

LIBRAS e profissionais especializados como fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 

psicólogo que devem fornecer o apoio por meio de itinerância intra e 

interinstitucional. Sendo assim é necessário que profissionais especializados 

trabalhem em conjunto visando a inclusão no espaço escolar e a aprendizagem 

desse aluno, pois para a proposta se efetivar não basta somente o aluno estar 

matriculado em uma escola regular, é necessário que ele realmente faça parte 

dessa escola como todos os demais alunos. Além disso, é preciso que haja o 

envolvimento de toda a equipe escolar e que esta esteja engajada na busca de um 

ambiente acolhedor e adaptado para receber este aluno.  

A partir dos relatos do professores, foi possível identificar diversos 

fatores que auxiliam e dificultam o seu trabalho com alunos com NEE. Identificamos 

nos trabalhos poucos relatos de pontos positivos sobre este processo por meio da 

percepção dos professores. Vitta e Monteiro (2010) destacam como positivo a 
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interação social das crianças com NEE com os demais alunos. Por sua vez Smeha e 

Ferreira (2008) destacam que a afetividade que envolve professores e alunos é um 

importante ponto que traz benefícios para o trabalho inclusivo. Contudo foram 

somente esses apontamentos positivos que foram destacados de todas as 

publicações utilizadas neste trabalho. É válido ressaltar que a inclusão não tem 

como único objetivo promover a socialização, ganhos acadêmicos e o 

desenvolvimento de diversas habilidades devem ser promovidas no espaço escolar. 

Apesar das dificuldades relatadas terem sido predominantes nos 

relatos dos professores, entre todos participantes de todas pesquisas relatadas, 

somente uma professora expressou ser contrária ao processo de inclusão, a autora 

Balduino (2006, p.86) transcreve sua fala da seguinte forma: 

 

A professora é declaradamente contra a inclusão escolar. Para ela, os 
alunos com necessidades especiais precisam de pessoas preparadas para 
atendê-los. E os professores de ensino regular estão despreparados para 
atender alunos com deficiência. No entanto, ela não vislumbra a 
possibilidade de preparar esses professores. Expressa uma visão de 
exclusão, condizente com suas concepções de normalidade e 
anormalidade: “Eu fiz o curso superior, o curso de pedagogia pra trabalhar 
com criança, né? Mas não fiz um curso específico, pra trabalhar com 
crianças portadoras de deficiências... mentais” 

 

Por outro lado, os demais professores não apresentam serem 

contrários ao processo de inclusão, mas apresentam certas resistências e mais 

sentimentos negativos como o medo, a insegurança, a falta de conhecimento, o 

despreparo e a sensação de incapacidade frente ao processo de inclusão, do que 

sentimentos favoráveis. A seguir apresentaremos alguns pontos destacados pelos 

professores que julgamos como relevante para esse trabalho. 

Acreditamos que seja importante destacar que para muitos 

professores persiste a idéia de que o aluno com deficiência é aquele que deve ser 

cuidado prioritariamente pela família, porém em algumas pesquisas os professores 

demonstram a importância da família no processo de inclusão, ressaltando que a 

escola deve trabalhar em conjunto com a família conforme apresenta Sant’Ana 

(2005) que os professores reconhecem essa importância e acreditam que essa boa 

relação é fundamental para o desenvolvimento do aluno com deficiência. 

Em relação aos conceitos, alguns professores não têm clareza dos 

conceitos que permeiam a prática pedagógica inclusiva, pois em diversos trabalhos 

eles apresentaram idéias mais próximas aos pressupostos de integração do que 



 

 

40 

propriamente a inclusão. Este princípio pode ser constatado no trabalho de Rios e 

Novaes (2009) quando elas afirmam que após um ano de contato com as crianças, 

que fizeram parte desse estudo, as professoras parecem continuar voltando sua 

prática para a integração, e embora a escola reconheça a diferença e faça 

concessões, é aluno com NEE que devem acompanhar o restante do grupo. 

Dentre todas as publicações, somente uma apontou para a 

impossibilidade de inclusão das crianças, no caso, crianças com deficiências 

múltiplas. Essa foi a percepção tanto do professor quanto da família. Conforme 

Silveira e Neves (2006), professores e famílias acreditam que as dificuldades da 

criança com deficiência múltipla, da escola e dos demais alunos inviabilizariam o 

processo de inclusão e isso se agravaria por não notarem o desenvolvimento nesse 

aluno. No entanto, esses pais e professores não são contrários à inclusão de forma 

geral, apenas afirmam que os alunos participantes dessa pesquisa não se 

beneficiariam da educação na escola regular. Esta visão condiz com o que 

apresenta as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

BRASIL (2001), que em alguns casos a educação especial pode substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo que garanta a educação escolar e promova 

o desenvolvimento das potencialidades do aluno. 

Alguns professores ainda se referem a crianças com NEE com 

termos pejorativos conforme apresentam Menegotto, Martini e Lipp (2010), alguns 

professores utilizam os seguintes termos, para identificarem o aluno com deficiência, 

como retardado, incapaz, coitado ou vítima, o que acabam por apresentar uma idéia 

preconcebida desse aluno.  Tal preconceito é uma barreira a ser superada em toda 

sociedade e para que isso ocorra dentro do espaço escolar, é necessário que 

aconteça interações positivas entre todos os alunos e equipe de docentes, 

valorizando as diferenças e trabalhando o respeito mútuo. Acreditamos que é de 

suma importância nesse processo de inclusão os professores revejam suas 

concepções sobre a deficiência e depois trabalharem o conceito e o preconceito em 

sala de aula junto com todos os alunos. 

Ao professor, esse trabalho inclusivo permite a ele uma 

ressignificação das representações sociais, pois como Eidelwein (2006) apresenta, 

isso pode ocorrer tendo em vista a interação no ambiente em que os professores 

estão inseridos com essas crianças, pois a partir desse contexto ele poderá 

ressignificar a sua prática tornando-a mais consciente e comprometida. 
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Além da ressignificação a partir da prática, consideramos que a 

formação teórica e a reflexão da prática sejam formas fundamentais de garantir uma 

melhor atuação do professor. Nesse sentido, conseguimos perceber que a grande 

maioria das publicações acaba por apontar a mesma lacuna, a formação ou a falta 

de formação que estes profissionais estão recebendo para lidarem com essa 

realidade existente o que se torna um dos principais obstáculos. 

Foi possível verificar que diversos professores clamam por uma 

formação continuada que realmente os preparem para a prática inclusiva, pois ele 

(professor) é quem lida diariamente com criança com NEE. Muitos professores 

apontam para a falta de formação especializada e por isso destacam novamente a 

importância do pedagogo especializado e da participação dos profissionais da área 

da saúde para colaborarem com esse processo de inclusão. Porém, consideramos 

que todos esses aspectos são fundamentais, formação de toda equipe escolar, 

juntamente com o apoio da equipe especializada, que farão trabalhos 

complementares. 

A falta de preparação destes professores fez com que durante as 

pesquisas eles demonstrassem seus sentimentos, como a impotência diante dessa 

realidade, a insegurança, o medo, falta de conhecimentos acerca da deficiência, a 

falta de formação especializada, o que demonstra que essa prática inclusiva vem 

sendo pouco refletida por esses professores que em muitas ocasiões acabam por 

não perceber que eles são extremamente importantes para o desenvolvimento 

escolar desse aluno com NEE. 

Em relação à mudança de concepções dos professores após o 

ingresso desses alunos na sala regular, notamos que a maior mudança que ocorreu 

foi em relação ao medo que o professor tinha dessa inserção do aluno e que agora 

esse medo já não existe mais, segundo o trabalho de Monteiro e Manzini (2008) 

uma professora disse que tal aluna com deficiência ao realizar uma atividade parece 

que não tem nenhuma deficiência e parece com uma aluna “normal” como as outras, 

o que demonstram a idéia preconcebida de que o aluno com deficiência não seria 

capaz de realizar as atividades comuns aos outros alunos e a necessidade de rever 

a prática de comparar alunos e a dicotomia normal/anormal. 

Entre as sugestões dadas por professores para efetivar a proposta 

da educação inclusiva, destacamos: apoio técnico prestado por profissionais 

especializados, como já citamos anteriormente; a formação em serviço e a 
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experiência; a infra-estrutura da escola com espaço adaptado e acessível e com 

materiais adaptados para auxiliar o aluno, também é necessário que façam 

adaptações curriculares. O recurso adaptado também é outra possibilidade a ser 

utilizada para neutralizar a incapacidade, e desviar o foco de atenção da deficiência 

para a funcionalidade. Além disso, o apoio da família é essencial para o 

desenvolvimento da criança; a conscientização da sociedade de modo a trabalhar o 

preconceito e, por fim, o trabalho em conjunto de toda a equipe pedagógica para 

tornar essa proposta realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desse trabalho foi verificar por meio de uma pesquisa 

bibliográfica a percepção dos professores sobre o processo de inclusão de crianças 

com necessidades especiais na rede regular de ensino, devido ao tema desse 

trabalho, não podemos deixar de salientar que foi possível perceber na pesquisa que 

a percepção dos professores não vem sendo muito considerada nas pesquisas 

sobre inclusão. E nas pesquisas relatadas, destacamos o predomínio de impressões 

e sentimentos negativos sobre esse processo. No entanto, mesmo diante de tantos 

medos e dificuldades, de forma geral, os professores não se colocam contra 

inclusão, apenas clamam por mais recursos, apoio de especialistas e formação 

continuada. Foi possível constatar diferentes propostas dos professores que 

auxiliariam tanto no processo de inclusão como também para amenizar o sofrimento 

que estes professores vem demonstrando frente à nova realidade escolar.  

Evidenciamos também que as publicações utilizadas neste trabalho 

serviram muitas vezes como um espaço de desabafo de uma prática que ainda traz 

diversas interrogações para os professores, uma prática pouco refletida por esses 

professores que como podemos observar não foram e não estão sendo bem 

preparados para lidarem com essa proposta inclusiva, o que nos remete a idéia de 

que talvez essa formação ou a falta dela seja uma das grandes responsáveis pelas 

lacunas ainda existentes no processo de inclusão, e que acaba por apresentar 

pedidos por ajuda. 

Ao realizarmos as leituras das publicações, notamos que a maioria 

delas aponta para um mesmo rumo, a falta de formação necessária para trabalhar 

com crianças que apresentam NEE, e esse é um grande problema que deve ser 

superado para que a real inclusão ocorra efetivamente, beneficiando todos os 

agentes do processo, como as crianças com NEE, os docentes, a equipe 

pedagógica e demais alunos.   

Um ponto que destacamos como relevante é a contribuição de 

diferentes áreas do conhecimento, como as de saúde representados pela 

oftalmologia, a fisioterapia, fonoaudiologia e a psicologia o que evidencia a 

importância do trabalho multidisciplinar e em conjunto. 
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Levando em consideração esse trabalho em conjunto, não podemos 

deixar de salientar a importância do trabalho em conjunto com a família conforme foi 

destacado por alguns professores. Acreditamos que a família é uma instância de 

suma importância e pode apresentar grande influência no desenvolvimento da 

criança, ainda mais quando se refere a inclusão de crianças com NEE na rede 

regular de ensino, pois podem facilitar o processo de inclusão e também mediar a 

relação com o professor e, para isso, é necessário um constante diálogo entre 

escola e família. 

Como já apresentamos nos resultados notamos que existem poucas 

publicações referentes à percepção dos professores sobre o processo de inclusão, 

ainda mais na região Sul do país, onde identificamos somente duas publicações. A 

única deficiência como tema em mais de uma publicação foi a deficiência auditiva. 

Dessa forma indico que a percepção dos professores continue a ser pesquisada, 

pois acredito que é de suma importância que o professor compartilhe o que percebe 

desse processo, para saber quais seus sentimentos, suas dúvidas, suas críticas, 

pontos positivos e negativos e sugestões que apresentam para melhoria de seu 

trabalho, assim, outros profissionais poderão entender e colaborar mais. Também é 

importante continuar as pesquisas para saber se a percepção do professor vai ser 

alterada ao longo do tempo, afinal a prática efetiva e bem-sucedida da inclusão 

depende de diversos fatores e devemos lembrar sempre que “nós” (professores) 

somos parte desse movimento e com uma visão ampla, atuando com 

responsabilidade podemos e iremos fazer a diferença.  
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