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Resumo O estudo aborda as interações de ensino do professor que atende estudantes com deficiência 

e tem como objetivo analisar as interações de ensino deste professor que atende estudantes com 

necessidades educacionais especiais com deficiência, incluídos em classes comuns do ensino regular. 

Para tanto se ancorou em correntes teóricas da literatura científica que tratam da importância das 

relações interpessoais (Interações) para o processo de construção do conhecimento, e para 

compreensão e exposição de conceitos sobre a Deficiência. Mostra o estudo, que é no contexto da 

interação do professor e estudante com deficiência que se configura tanto a relação entre as 

necessidades educacionais destes e as respostas pedagógicas a elas disponibilizadas, quanto ao perfil 

psicológico dos atores sociais envolvidos no processo, professor e estudante. No trato metodológico 

optamos pelo emprego de uma abordagem qualitativa com enfoque fenomenográfico. Para subsidiar 

a pesquisa utilizamos como instrumentos de coleta de dados, a observação e a entrevista semi-

estruturada. Quanto ao referencial teórico recorremos a estudos de autores já consagrados na matéria. 

Dentre os quais as principais referências de Robert Hinde (1986). Os dados do estudo foram coletados 

em três escolas regulares de Ensino Fundamental, no município de Feira de Santana (Bahia, Brasil). 

A análise dos resultados no âmbito das interações dos professores com estudantes com deficiência na 

escola, manifesta o estranhamento que causa a diferença. Foi possível perceber que estudantes com 

deficiência têm possibilidades de aprender, cabendo à escola criar estratégias para isso, como, romper 

preconceitos e garantir a aceitação desses estudantes. Quanto às interações, avaliamos o conteúdo e 

a qualidade de como os professores interagem com estudantes com deficiência e percebemos que não 

existia interesse em tentar investir, não havia sentido interagir. Defendemos ser necessário 

implementar alternativas e/ou mudanças nas práticas docentes para que os estudantes com 

necessidades educacionais com deficiência possam participar das atividades escolares. Constatamos 

que a interação de ensino do professor, para atender estudantes com deficiência, contribui para o 

aperfeiçoamento da prática docente junto aos educandos, em especial, àqueles com deficiência. 
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