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RESUMO 

Trata-se de uma análise sobre as práticas pedagógicas inclusivas no âmbito do Instituto Federal 

(IFRO) campus Ji-Paraná, voltada para o atendimento dos estudantes público alvo da Educação 

Especial (EPAEE) e suas contribuições para a promoção de uma melhor qualidade no ensino 

profissional e tecnológico. Os objetivos específicos foram: a) investigar a formação dos profes-

sores identificando habilidades em atendimento aos EPAEE, b) identificar e ouvir os EPAEE 

matriculados nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (Química, Florestas e Informá-

tica), quanto ao ensino profissional no âmbito de suas necessidades específicas, c) discutir a 

temática nas oficinas pedagógicas e grupos focais, d) desenvolver um produto educacional, 

neste caso, um caderno pedagógico com orientações para a consolidação de práticas pedagógi-

cas inclusivas. O local da pesquisa foi o IFRO campus de Ji-Paraná, os colaboradores foram os 

EPAEE identificados pelo Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especificas (NAPNE) e os professores que atuam no Ensino Básico nos cursos técnicos men-

cionados. A abordagem metodológica foi a pesquisa qualitativa, em ênfase na pesquisa-ação, 

como suporte metodológico adotou-se os aportes em Thiollent (1994) e Barbier (2002). Os 

procedimentos metodológicos foram: a) revisão de literatura b) pesquisa documental, c) grupos 

focais, d) autodepoimento dos EPAEE, e) oficinas pedagógicas com os docentes. Para análise 

dos dados utilizou-se o embasamento teórico em Bardin (1977) e Franco (2005), buscando ca-

tegorias temáticas. A intervenção ocorreu por meio do Projeto Oficinas Pedagógicas: uma pro-

posta de capacitação em Educação Especial Inclusiva para os professores do IFRO, devida-

mente protocolado no setor de extensão do campus. Conclui-se que a intervenção foi eficiente 

e proveitosa, no sentido de atender as demandas por conhecimento e por práticas inclusivas dos 

professores do campus, podendo o produto educacional ser estendido a todos os campi da ins-

tituição com o intuito de auxiliar na reflexão e práxis inclusiva, em atendimento aos EPAEE, a 

fim de melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação inclusiva.  Estudantes público alvo da Educação Especial. Práticas 

pedagógicas. Formação docente. 
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ABSTRACT 

 

This is an analysis of inclusive pedagogical practices within the Federal Institute (IFRO) cam-

pus Ji-Paraná, aimed at serving the students target audience of Special Education (EPAEE) and 

their contributions to the promotion of better quality on professional and technological teaching. 

The specific objectives were: a) to investigate teacher education by identifying skills in EPAEE 

attendance, b) to identify and listen to EPAEE enrolled in technical courses integrated into High 

School (Chemistry, Forests and Informatics), regarding vocational education within their spe-

cific needs, c) discuss the theme in the pedagogical workshops and focus groups d) develop an 

educational product, in this case, a pedagogical notebook with guidelines for the consolidation 

of inclusive pedagogical practices. The research situated at IFRO campus of Ji-Paraná, the col-

laborators were the EPAEE identified by the Nucleus of Assistance to People with Special Ed-

ucational Needs (NAPNE) and the teachers who work in the Basic Education in the mentioned 

technical courses. The methodological approach was the qualitative research, emphasizing ac-

tion research, as the methodological support adopted the contributions in Thiollent (1994) and 

Barbier (2002). The methodological procedures were: a) literature review b) documentary re-

search, c) focus groups, d) EPAEE self-testimony, e) pedagogical workshops with teachers. For 

data analysis we used the theoretical basis in Bardin (1977) and Franco (2005), seeking for 

thematic categories. The intervention took place through the Pedagogical Workshops Project: 

a proposal for training in Inclusive Special Education for IFRO teachers, duly registered in the 

campus extension sector. It was concluded that the intervention was efficient and profitable, in 

order to meet the demands for knowledge and inclusive practices of the campus teachers, and 

the educational product can be extended to all campuses of the institution in order to help re-

flection and inclusive praxis, in compliance with EPAEE, in order to improve the quality of 

teaching and learning. 

 

Keywords: Inclusive education. Students target audience of Special Education. Pedagogical 

practices. Teacher training 
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1INTRODUÇÃO 

 

Decidir um tema para a elaboração de uma dissertação não é fácil sobretudo quando 

tratamos da educação brasileira e seus inúmeros obstáculos, complexidades e possibilidades, 

ao analisar as minhas motivações para a escrita, vejo que as dificuldades pessoais e os desafios 

da profissão me levaram a pensar na Educação Especial como o ‘meu calcanhar de Aquiles’ 

sempre me lembrando do quanto eu preciso aprender e questionar minhas ‘certezas’, meus pa-

radigmas. 

Tomando minha trajetória pessoal como ponto de partida posso citar três eventos que 

me marcaram e se tornaram decisivos pela opção nesta área de estudo, o primeiro ocorreu assim 

que conclui minha graduação em Pedagogia. Lecionava em uma instituição particular junto a 

um grupo de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), quando dois alunos chegaram 

atrasados, bateram à porta e entraram antes mesmo que eu permitisse, perguntei quem eram e 

fiquei sem resposta.  Com muita dificuldade e com a ajuda dos demais discentes compreendi 

que ambos eram surdos e que iriam estudar naquela sala. Tal fato me preocupou pois, afinal 

como ensinar estudantes ‘não normais’? Como era possível que eles estivessem naquela sala? 

Será que poderiam de fato aprender? 

Busquei auxílio junto à supervisão escolar e não encontrei as respostas que procurava, 

tentei aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras), mas foi em vão, aqueles estudantes não 

compareceram mais às aulas. Passado um tempo ao retornarem para visitar os colegas, quando 

questionados porque sumiram, consegui compreender que estavam estudando na Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e que naquele local a professora era melhor. 

No ano de 2002 ingressei no quadro de professores do Estado de Rondônia e diante da 

minha frustração inicial da escolarização de estudantes com deficiência, acabei por endossar 

um discurso excludente, afinal como ensinar a estes alunos se já temos tantos outros com difi-

culdades, não somos e nem fomos preparados para essa situação, ter ‘estes’ alunos em sala era 

comprometer a aprendizagem dos demais entre outras justificativas. Mantoan (2006) ao des-

crever sobre esses discursos destaca que resistimos à inclusão porque ela nos faz lembrar que 

temos uma dívida em relação a estes estudantes e que temos uma organização político pedagó-

gica que não contempla as diferenças, insistindo em um aluno padrão. Minhas certezas se con-

solidaram e concluí que incluir estes alunos era praticamente utópico. 

 O segundo evento aconteceu em 2012, agora já professora no Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) quando me deparei com o fato de ter que 
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ministrar a disciplina de Educação inclusiva para os licenciandos do curso Licenciatura em 

Química ofertado pela instituição. 

 Essa situação me levou a dois questionamentos que me instigam diariamente: o primeiro 

está em como assegurar uma formação consistente aos futuros professores desprovida de pre-

conceitos, contribuindo para uma educação inclusiva? Já o segundo me desafia a ser uma pro-

fessora inclusiva, contribuindo para uma nova ressignificação curricular que atenda não so-

mente aos Estudantes Público Alvo da Educação Especial (EPAEE) mas a todos os alunos que 

necessitam de uma educação inclusiva. 

 Por fim o terceiro evento foi decisivo e, aconteceu quando atuei como fiscal em um 

concurso, enquanto aguardavam o início da prova, lembro-me de presenciar uma intérprete e 

alguns candidatos surdos conversando animadamente entre si, descobri posteriormente que um 

em especial estava muito feliz, pois recentemente tornara-se pai e sua felicidade era ainda 

maior, pois sua criança era surda. 

 Este episódio foi meu ‘divisor de águas’ pois me fez refletir sobre a necessidade de rever 

meus conceitos e aprender mais sobre a Educação Especial com o olhar da perspectiva pautada 

nas possibilidades e não nas deficiências. 

 Esses três eventos somados, ocorridos em momentos distintos e o estudo aprofundado 

sobre a temática me conduziram ao entendimento do quanto já avançamos na compreensão de 

uma educação inclusiva e o quanto está por ser realizado principalmente no que se refere a 

práticas pedagógicas inclusivas no ambiente escolar atendendo ao diferentes grupos e manifes-

tações culturais nele inseridos contribuindo verdadeiramente por uma educação de qualidade, 

sobretudo pública. 

 Ao estudar o processo de democratização da escola brasileira e o seu acesso pelos gru-

pos minoritários é possível perceber que a história educacional comprova e atesta uma educação 

para poucos, marcada por privilégios caracterizando-se como uma escola dualista, destaca-se 

entre este público, os estudantes da Educação Especial que por um longo período manteve-se 

as margens do sistema educacional.  

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a educação tornou-se um direito 

de todos, sendo obrigatória ao Estado a sua oferta a todos os cidadãos brasileiros, independente 

de qual grupo se declarem pertencentes; foi dado o avanço inicial para que os alunos denomi-

nados especiais pudessem ter acesso às salas de educação regular comum. Posteriormente a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394 (BRASIL, 1996) destina o 
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capítulo V a Educação Especial e destaca ao longo do seu texto que esta fosse ofertada prefe-

rencialmente nas redes regulares de ensino. Essa conquista permitiu que todos os estudantes 

pudessem ter acesso às classes regulares de ensino pertencentes aos diferentes níveis (Educação 

Básica e Ensino Superior) bem como as diferentes modalidades: EJA e a Educação Profissional 

Tecnológica. Essa abertura na Lei oportunizou a chegada dos EPAEE aos Institutos Federais 

de Educação (IFs). 

 O estreitamento da relação entre os IFs e a inclusão das pessoas com deficiência segundo 

Santos (2011) passou a ser efetivada com a criação do Programa TECNEP em 2006, Mendes 

(2013) alerta para o fato das discussões para uma educação inclusiva terem se acentuado no 

Brasil durante a década de 1990, e que os estudantes com deficiência foram excluídos do sis-

tema educacional tendo seus direitos tardiamente assegurados por leis e decretos, logo a relação 

entre os institutos e Educação Especial são recentes e precisam ser estudadas. 

 Compreender como ocorre a inclusão no IFRO envolve fatores complexos, os estudan-

tes enfrentam realidades antes comumente não enfrentadas no decorrer do ensino fundamental 

tais como: visitas técnicas locais, intermunicipais e interestaduais, aulas experimentais realiza-

das em laboratórios específicos (solos, química, biologia, informática entre outros), visitas de 

campo, matriz curricular diferenciada com cargas horárias destinadas ao ensino de formação 

básica e específica (núcleo comum e parte técnica). 

 Outro fator refere-se a maior intimidade com a pesquisa e a extensão, a obrigatoriedade 

de atividades complementares (cursos superiores), possibilidades de atuação como bolsistas em 

Programas de Iniciação Científica (PIBIC) ou Programas de Iniciação à Docência (PIBID) e 

realização de estágios definidos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

 Uma particularidade apresentada pelos IFs está no fato de que ao ofertarem a Educação 

Básica atrelada ao ensino profissional, esta instituição possui em seu quadro professores licen-

ciados e bacharéis atuando tanto na Educação Básica, Superior, em Programas de Pós Gradua-

ção, Cursos de Formação Inicial ou Continuada, (FIC) bem como atendem diferentes modali-

dades (EJA) e Educação a Distância (EAD) daí a urgência por um processo de formação contí-

nua que minimize possíveis lacunas na formação inicial. 

 Essas particularidades somadas podem dificultar severamente a aprendizagem dos 

EPAEE exigindo que o ensino seja pensado em dimensões mais amplas, é necessário repensar 

o currículo para que novas práticas pedagógicas sejam realizadas numa perspectiva inclusiva 

dando visibilidade aos diferentes grupos que ingressam nos Institutos. 
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 A fim de conhecer melhor a realidade do IFRO alguns campi presenciais já foram alvo 

de estudos, Costa (2016) abordou a acessibilidade nos campus Ariquemes, Colorado do Oeste, 

Porto Velho Calama e Vilhena, Batista (2017) estudou as práticas pedagógicas no campus Porto 

Velho Calama e Antunes (2017) estudou a acessibilidade na biblioteca do campus Ji-Paraná. 

 Diante do exposto, e para o desenvolvimento desta pesquisa novamente o campus Ji-

Paraná tornou-se o alvo da investigação, considerando os alunos já matriculados, na perspectiva 

do ingresso de novos discentes com deficiência e, diante da necessidade da escolarização e 

profissionalização destes indivíduos, a questão que norteou este estudo foi: De que forma as 

práticas pedagógicas exercidas pelos professores do IFRO campus Ji-Paraná contribuem para a 

inclusão dos alunos público alvo da Educação Especial?  

 Frente à problemática, outras questões se desdobraram: a) qual a visão de inclusão dos 

professores deste campus? b) como a formação inicial e continuada dos professores contribui 

para as práticas inclusivas? c) quais as percepções dos alunos público alvo da Educação Espe-

cial em relação às práticas pedagógicas quanto ao atendimento às suas necessidades específicas. 

 Diante dos questionamentos o objetivo geral desta pesquisa foi: Analisar no âmbito do 

IFRO campus Ji-Paraná práticas pedagógicas voltadas para o atendimento dos alunos público 

alvo da Educação Especial, consideradas, portanto, inclusivas e suas contribuições para a pro-

moção de uma melhor qualidade no ensino profissional e tecnológico. 

 Dentre os objetivos específicos quatro foram elencados para melhor alcance do objetivo 

geral: o primeiro foi investigar a formação dos professores identificando habilidades em aten-

dimento aos alunos público alvo da Educação Especial; o segundo, identificar e ouvir os alunos 

púbico alvo da Educação Especial matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino mé-

dio: Química, Florestas e Informática do IFRO campus Ji-Paraná, quanto ao ensino profissional 

no âmbito de suas necessidades específicas; o terceiro consistiu em discutir a temática nas ofi-

cinas pedagógicas e grupos focais, o quarto objetivo foi desenvolver um produto educacional 

exigido nos mestrados profissionais neste caso, um caderno pedagógico com orientações para 

a consolidação de práticas pedagógicas inclusivas. 

 O locus da pesquisa foi o IFRO campus Ji-Paraná, os colaboradores foram os EPAEE 

identificados pelo NAPNE (Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Educacio-

nais Específicas) e os professores que atuam no Ensino Básico nos cursos técnicos de Florestas, 

Química e Informática.  
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 A abordagem metodológica foi a pesquisa qualitativa, com ênfase na pesquisa-ação, 

como suporte metodológico adotou-se os apontamentos dos autores Thiollent (1994) e Barbier 

(2002 ).  

 Os procedimentos metodológicos foram: a) revisão de literatura (legislações específicas, 

portarias, artigos, teses e dissertações que abordavam a temática investigada, além de obras dos 

estudiosos da área), b) a pesquisa documental (portarias internas, fichas de levantamento diag-

nóstico, regulamentos, projetos, Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) o Projeto de Desen-

volvimento Institucional (PDI), c) pesquisa-ação por meio da aplicação de questionários, auto-

depoimentos, grupos focais e oficinas. 

 Para a análise dos dados utilizamos o embasamento teórico de Bardin (1977) e Franco 

(2005), assim, do material coletado foram identificadas e discutidas as categorias temáticas: 

Categoria 1- A temática Educação Especial na perspectiva inclusiva nos PPCs; Categoria 2- 

Representatividade dos professores no NAPNE e em projetos relacionados à inclusão; Catego-

ria 3 - Formação Inicial e Continuada e Inclusão; Categoria 4 - O Planejamento Pedagógico em 

atendimento a inclusão; Categoria 5- Concepções sobre a inclusão, a igualdade e a diferença no 

ambiente escolar; Categoria 6 - A acessibilidade para inclusão dos EPAEE; Categoria 7 – Prá-

ticas pedagógicas inclusivas: conquistas e desafios; Categoria 8- As práticas pedagógicas efe-

tuadas em atendimento aos estudantes com deficiência; Categoria 9 – A importância da acessi-

bilidade no ambiente escolar. 

 O trabalho está organizado com a seguinte estrutura: nas duas primeiras seções apresen-

tamos a fundamentação teórica, composta primeiramente por um histórico da Educação Espe-

cial no cenário brasileiro discutindo seus paradigmas, em seguida é estabelecido um recorte 

regional onde é apresentado um retrospecto da Educação Especial no Estado de Rondônia, 

igualmente a sinopse estatística do ano de 2018 é debatida. 

 A terceira seção discute as práticas pedagógicas inclusivas, o currículo para a diver-

sidade e a relevância de uma formação docente voltada aos interesses e necessidades dos 

EPAEE do IFRO campus Ji-Paraná. 

 Na sequência a quarta seção descreve os aspectos metodológicos, percorridos durante 

as fases da pesquisa. São apresentadas a abordagem e a metodologia da pesquisa-ação, os pro-

cedimentos para a coleta dos dados e análise dos dados. 

 Na quinta seção os dados são discutidos e analisados de acordo com as categorias iden-

tificadas e na sexta seção estão descritas a intervenção pedagógica realizada por meio do Projeto 
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Oficinas pedagógicas – uma proposta de capacitação em educação inclusiva para os professores 

do IFRO campus Ji-Paraná, protocolados junto ao setor de Extensão do campus.  

 E por fim, na sexta seção apresentamos1 as considerações da pesquisadora pertinentes 

a pesquisa realizada e sua contribuição para a efetivação de práticas pedagógicas inclusivas no 

campus de Ji-Paraná.

                                                 
1 Nesta seção o texto está na primeira pessoa por se tratar da trajetória de vida da pesquisadora. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL E 

EM RONDÔNIA 

 

Esta primeira seção, tem como finalidade apresentar os paradigmas educacionais da 

Educação Especial no Brasil e no Estado de Rondônia.  Sassaki (2010) divide essa trajetória 

em quatro paradigmas classificados pelo autor como exclusão, segregação, integração e inclu-

são. 

 Colaboram para essa compreensão histórica os estudos dos autores Mazzotta (2011) que 

destaca o período compreendido entre os anos de 1854 a 1993, Mendes (2006, 2010) Mantoan 

(2003), Urbanek e Ross (2011) e Bianchetti e Freire (2012),Velanga, Santos e Barba(2017). 

  

2.1 Paradigmas da Educação Especial 

 

O primeiro paradigma histórico a ser abordado trata-se do período da exclusão, marcado 

pela rejeição social dos indivíduos que apresentassem alguma deficiência. Bianchetti (2012) 

destaca que no chamado mundo primitivo, os povos eram essencialmente nômades e dependiam 

totalmente da natureza para seu sustento e abrigo, com os constantes deslocamentos era neces-

sário que cada indivíduo respondesse por si e colaborasse com o grupo, neste contexto o indi-

víduo que não se enquadrasse “[...] no padrão social e historicamente considerado normal, quer 

seja pela concepção e nascimento ou impingido na luta pela sobrevivência, acaba se tornando 

um empecilho, um peso morto, fato que o leva a ser relegado, abandonado, sem que isso cause 

os chamados sentimentos de culpa característicos da nossa face histórica” (BIANCHETTI, 

2012, p. 28). 

Os autores Urbanek e Ross (2011) esclarecem que no período pré-cristão para continu-

arem sobrevivendo os indivíduos tinham que vencer os limites das relações entre si e a natureza, 

essa tarefa era complexa para as pessoas com deficiência, a forma nômade de viver exigia lon-

gas caminhadas e deslocamentos constantes em busca de alimentos e abrigo, os trabalhos exi-

giam em muitos momentos força, destreza. Por produzirem sua existência em comum a vida se 

dava a partir das relações com a natureza, logo a sociedade se constituía entre os mais capazes 

e os menos capazes, realizando uma ‘seleção natural’, sobre esse momento o autor afirma que: 
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Assumindo um pressuposto histórico-materialista, percebemos que, quanto maior foi 

na história a dependência dos homens em relação à natureza, menores foram as pos-

sibilidades de subsistência do ser humano e, por consequência, maiores os limites im-

postos às pessoas que apresentassem algum tipo de deficiência” (URBANEK; ROSS, 

2011, p. 21). 

Durante o período de exclusão entre alguns povos encontramos na literatura a prática 

de infanticídio, entre estes, os espartanos, Bianchetti (2012, p. 29) relata que “[...] esses gregos 

se dedicavam predominantemente à guerra, valorizando a ginástica, a dança, a estética e a per-

feição do corpo, a beleza e a força [...]”, logo neste contexto “Se, ao nascer, a criança apresen-

tasse qualquer manifestação que atentasse contra o ideal prevalecente, era eliminada”. 

Outro conceito também justificava a exclusão entre os gregos Urbanek e Ross (2011, p. 

22) destacam que, por privilegiarem a filosofia, a retórica e a contemplação, os gregos afirma-

vam a superioridade do trabalho intelectual vendo no “[...] ócio a pré-condição para consegui-

rem a virtude e o exercício das atividades políticas [...]”, desse modo neste contexto “[...] as 

pessoas que apresentassem algum tipo de deficiência eram excluídas do convívio entre os cha-

mados ‘homens respeitáveis’, por sofrerem o estigma de serem consideradas incapazes de de-

senvolver boas ideias e boas virtudes”. 

No período feudal, também denominado de Idade Média, se recrudesce a ideia da dife-

rença física com o pecado, embora o indivíduo considerado fora do padrão ganhe o direito à 

vida, passa a ser estigmatizado. 

A deficiência vista pela sociedade como sinônimo de pecado é constatada em alguns 

relatos bíblicos encontrados nos evangelhos, um exemplo é descrito na Bíblia em João capítulo 

9, ao verem um cego os discípulos interrogaram “[...] Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para 

que nascesse cego?” (BÍBLIA, 2014, p.143). 

Explicando esse momento histórico Mazzotta (2011, p.16) destaca que a religião: 

[...] com toda sua força cultural, ao colocar o homem como “imagem e semelhança de 

Deus”, ser perfeito, inculcava a ideia da condição humana como incluindo perfeição 

física e mental. E não sendo “parecidos com Deus”, os portadores de deficiências (ou 

imperfeições) eram postos à margem da condição humana.”  

Outra característica desse momento é alertada por Bianchetti (2012, p. 33) neste con-

texto a existência de “cegos, mudos, paralíticos, loucos e leprosos [...] eram instrumentos de 

Deus para alertar homens e mulheres sobre comportamentos adequados ou para lhe proporcio-

nar a oportunidade de fazer caridade”. Velanga, Santos e Barba (2017, p. 317) afirmam que: 

“Com o aparecimento do cristianismo [...] os deficientes passaram a ser reconhecidos como 

merecedores de cuidados e as instituições da igreja começaram a oferecer alimentação, abrigo 

e passaram a combater a eliminação das crianças que nasciam deficientes." 
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 Urbanek e Ross (2011, p. 23) também frisam essa citação afirmando que: “[...] qualquer 

diferença em nível físico-corporal ou mental significava fraqueza do indivíduo, situação em 

que o mal se convertia em causa ou razão para oferta de caridade.” Logo é possível concluir 

pelas citações que a desgraça de uns era salvação para os outros. 

Uma realidade também vivenciada neste período marca negativamente as pessoas com 

deficiência, trata-se do advento da propriedade privada, neste cenário as pessoas que apresen-

tavam uma condição biológico-orgânica distinta não podiam sequer constituírem-se como tra-

balhadores. Acreditava-se que estes indivíduos por não se educarem não dispunham de instru-

mentos necessários para produzir sua existência frente ao mundo natural e também por não 

terem o direito a contemplação (privilégio dos homens livres), sendo assim: 

Sob os auspícios das leis da natureza e dos dogmas divinos era imperativa a rejeição, 

agora das pessoas marcadas por uma imperfeição biológico-orgânica. Estas eram mar-

ginalizadas pelo processo produtivo e pela autoridade das forças sobrenaturais que 

regiam as sociedades da época (ROSS, 2012, p. 58). 

O segundo paradigma da Educação Especial, o segregacionismo, pode ser interpretado 

à luz das considerações dadas por Bianchetti (2012), segundo o autor a transição do feudalismo 

para o capitalismo coloca o homens e mulheres em evidência estes passam a construir sua exis-

tência não aceitando mais o papel de meros figurantes. 

As conquistas científicas do momento levam a uma segunda compreensão dos corpos, 

este ‘passou a ser definido e visto como uma máquina em funcionamento’. Refletindo sobre 

essa transição o autor ressalta que na Idade Média a diferença estava associada a pecado, agora 

passa a ser relacionada à disfuncionalidade. (BIANCHETTI, 2012, p. 36) 

A transição do paradigma da exclusão para a segregação foi se fortalecendo à medida 

que a deficiência passa a ser analisada sob a ótica da doença, o que foge a norma é patoló-

gico.Para as autoras Fuhr e Tunes (2011, p. 19), esse ideal também corresponde às expectativas 

do capitalismo, que deseja uma sociedade de “[...] corpos saudáveis mão de obra produtiva 

fluxo comercial e, consequentemente o fortalecimento do estado. 

 A sociedade ao firmar-se a padrões rígidos do que seria considerado normal ou patoló-

gico, e na ânsia de separar os doentes acaba por fortalecer o processo de ‘institucionalização’ 

ou seja, o movimento que se caracterizava por segregar as pessoas em instituições com a inten-

ção de protegê-las. 

Se a primeira vista o momento da segregação possa ser comemorado e compreendido 

como um avanço na tentativa, de resguardar as pessoas com deficiência da hostilidade de uma 
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sociedade preconceituosa; é imprescindível denunciar suas reais intenções, Bezerra e Figuei-

redo (2010, p. 27) chamam a atenção para o fato de que “[...] o intuito era outro. Pretendia-se 

resguardar os demais membros da sociedade, os ditos normais, do convívio junto a esses sujei-

tos, concebidos como ameaças à integridade moral e física do homem.” 

Para Mazzotta (2011) foi na Europa que se iniciaram os primeiros movimentos, esses 

serviços foram aos poucos se estendendo a outros países para posteriormente chegarem ao Bra-

sil. 

 Ao apresentar uma contextualização histórica dos eventos Mazzotta (2011) constata que 

dentre as primeiras obras sobre a Educação de deficientes é possível citar o título Redação das 

letras e arte de ensinar os mudos a falar do autor Jean-Paul Bonet na França em 1620. Já a 

primeira fundação para educação de ‘surdos-mudos’ foi em 1770 em Paris, seu fundador foi o 

abade Charles M. Eppée que inventou o método dos sinais, em 1776 sua obra A verdadeira 

maneira de instruir os surdos foi publicada. 

Os trabalhos do abade influenciaram o inglês Thomas Braidwood (1775-1806) o alemão 

Samuel Heinecke (1729-1790) a fundarem em seus países institutos para a educação de surdos-

mudos. O método oral para ler e falar mediante movimento normal dos lábios é atribuído a 

Heinecke. 

No atendimento aos deficientes da visão, destaca-se o trabalho de Valentin Haüy, que 

em 1784 fundou em Paris o Institute National dês Jeunes Aveugles (Instituto Nacional dos Jo-

vens Cegos).  

Em 1819 o oficial do exército francês Charles Barbier ao visitar o Instituto apresenta 

um modelo de escrita “[...] codificada e expressa por pontos salientes, representava os trinta e 

seis sons básicos da língua francesa” (MAZZOTTA, 2011, p. 20), esta mais tarde foi adaptada 

por Louis Braille (1809-1852) sendo reconhecido hoje como o sistema braile. 

 De acordo com Mazzotta (2011) a educação aos ‘débeis’ ou ‘deficientes mentais’ foi 

inaugurada a partir dos trabalhos do médico Jean Marc Itard (1774-1833) sendo seguido pos-

teriormente por Edward Seguin (1812-1880) e a médica italiana Maria Montessori (1870-

1956).  

Outras Instituições são descritas por Mazzotta (2011) em 1817 nos Estados Unidos, a 

primeira escola pública para surdos foi American Scholl, de West Hartford fundada pelo reve-

rendo Thomas H. Gallaudett, e no Canadá foi a Institution Catholique dês Sourds-Muets em 

1948. No ano de 1829 em Massachusetts foi instalado o New England Asylum for the Blind, e 

em Nova York o New York Institute for the Education of the Blind, e em 1837 foi fundada a 
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Ohio Schol for the Blind (primeira escola subsidiada pelo Estado) as três instituições eram des-

tinadas à educação dos cegos. 

Ainda de acordo com Mazzotta (2011) outras instituições foram sendo criadas, no ano 

de 1848, em Massachusetts, foi fundado o internato público para deficientes mentais, e em 

1896, foi aberta a primeira classe especial diária para retardados mentais, em Previdence, Rhode 

Island. Em Chicago, 1900, foram abertas as primeiras classes para cegos e ‘crianças aleijadas’, 

1913 começou a funcionar em Boston a primeira classe de ‘amblíopes’. Por volta de 1940 os 

pais de crianças com paralisia fundaram a New York State Cerebral Palsy Association, os pais 

de crianças com desenvolvimento mental retardado se organizaram por volta de 1950 na Nati-

onal Association for Retarded Children (NARC), esta inspirou fortemente as APAEs no Brasil. 

 Para Urbanek e Ross (2011) a primeira movimentação política para a democratização 

de educação no Brasil teve início no século XIX, com a promulgação da Constituição Brasileira 

(1824) que defendia a gratuidade da instrução primária para todos. No entanto em relação a 

essa Constituição, Santos (2011, p. 27) considera que a mesma apresentava um caráter exclu-

dente às pessoas com deficiência física ou moral. Em nota de rodapé a autora esclarece que a 

“[...] incapacidade moral estava relacionada aos deficientes mentais, por se entender que tinham 

dificuldade ou incapacidade de julgamento”. Em análise ao documento a autora declara: 

A primeira Constituição, outorgada por D. Pedro I, em 1824, trouxe no Art. 8º, Inciso 

I, a suspensão dos direitos políticos daqueles que tinham incapacidade física ou moral, 

apresentando um caráter discriminatório quanto à pessoa com deficiência, deixando 

claro na lei que aqueles indivíduos não tinham autorização para participar da vida 

política do país (SANTOS, 2011, p. 23-24). 

Tanto Urbanek e Ross (2011), como Mazzotta (2011) relatam que o início da Educação 

Especial pode ter sido marcada na época do Império, pela criação do Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant (IBC) em 1854 e o Instituto dos Surdos 

Mudos, hoje Instituto Nacional de Surdos (INES) em 1857. Já em 1925 as pessoas com defici-

ência intelectual foram contempladas com a criação do Instituto Pestallozzi, sendo que em 1945 

o mesmo Instituto presta atendimento especializado às pessoas com deficiência, já movimento 

Apaeano teve início em 1954. 

Interessante destacar que durante o período segregacionista, as discussões sobre a defi-

ciência centram-se nas questões médicas e de ordem terapêutica, excluindo desses indivíduos a 

oportunidade de estudarem em escolas normais (regulares) e na conquista de seus direitos so-

ciais, para Santos (2011, p. 27) “[...] as políticas implementadas não se preocupavam com os 

direitos sociais daqueles indivíduos, apesar de já haverem algumas leis que davam inclusive 

direitos políticos às pessoas com deficiência.”  
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Uma manifestação clara em relação a esses direitos encontra-se na Lei, nº 4024/61 no 

Art. 88 “A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral 

de educação, a fim de integrá-los na comunidade.”, sendo assim a educação de excepcionais 

por não estar inserida no sistema geral de educação, estava enquadrada em um sistema especial 

de educação, ou seja, a margem do sistema geral de educação. 

Esta abertura na Lei foi estigmatizante para as pessoas com deficiência, que ao se verem 

excluídas do sistema oficial ainda carregavam sobre si o rótulo de deficiente. 

 O terceiro paradigma da Educação Especial começa a se delinear por volta da década de 

60 sendo conhecido como o período integracionista. Para as autoras Dechichi, Silva e Ferreira 

(2012) os movimentos da integração a favor das pessoas com deficiências mentais surgiram nos 

países nórdicos no início da década de 1960. No cenário europeu as autoras destacam que o 

mesmo pode ser decorrente de três fatores: “[...] o advento das duas grandes guerras mundiais, 

o fortalecimento do movimento pelos Direitos Humanos e o avanço científico.”(DECHICHI; 

SILVA; FERREIRA, 2012, p. 60). 

Mendes (2006) no artigo Radicalizando a Educação colabora significativamente para a 

compreensão sobre o surgimento e fortalecimento da integração no cenário da educação, ao 

elencar os principais motivos que levaram a essa unificação. Os movimentos sociais pelos di-

reitos humanos foram os primeiros a serem discutidos, estes foram responsáveis por sensibilizar 

a sociedade sobre “[...] os prejuízos da segregação e da marginalização de indivíduos de grupos 

com status minoritários, tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou criança uma 

prática intolerável” (MENDES, 2006, p. 388-389). 

 O segundo ponto discutido por Mendes (2006, p. 388) refere-se aos “[...] fundamentos 

racionais das práticas integradoras, baseados nos seus benefícios tanto para os portadores de 

deficiências quanto para os colegas sem deficiências.”, aqui são retomadas as benesses da inte-

gração para ambos os grupos e as oportunidades de aprendizagem que resultam dessa interação, 

já o terceiro conjunto de argumentos de Mendes (2006, p. 388) centra-se nas “[...] bases empí-

ricas dos achados da pesquisa educacional [...]”, interpessoal e inserção social futura. Finali-

zando os argumentos estaria entre estes o alto custo dos programas segregados em um contexto 

da crise do petróleo. Para definir melhor o conceito de integração e o seu princípio Mendes 

(2006, p. 389) discorre que: 



29 

 

 

 

O princípio da normalização teve sua origem nos países escandinavos, com Bank-

Mikkelsen (1969) eNirje (1969), que questionaram o abuso das instituições residen-

ciais e das limitações que esse tipo de serviço sobrepunha em termos de estilo de vida. 

O princípio tinha como pressuposto básico a idéia de que toda pessoa com deficiência 

teria o direito inalienável de experienciar um estilo ou padrão de vida que seria comum 

ou normal em sua cultura, e que a todos indistintamente deveriam ser fornecidas opor-

tunidades iguais de participação em todas as mesmas atividades partilhadas por grupos 

de idades equivalentes. 

A partir dessa compreensão, os indivíduos antes matriculados apenas nas instituições 

segregadas, passaram a frequentar as salas de aula regulares, entretanto a integração por não ser 

compreendida como um princípio filosófico e sim biológico manteve os sistemas especiais de 

ensino, o aluno para ingressar na classe comum deveria adequar-se ao contexto escolar. 

Em forte crítica ao sistema integrador Mantoan (2003) alega que este modelo decide 

sobre quais alunos devem ou não frequentar as salas regulares, exigindo poucas mudanças por 

parte da escola, sendo comum encontrar neste sistema “[...] a individualização dos programas 

escolares, currículos adaptados, avaliações especiais, redução dos objetivos educacionais para 

compensar as dificuldades de aprender [...]” (MANTOAN, 2003, p.15).  

O quarto paradigma educacional, o da inclusão começa a se fazer necessário a partir do 

momento que se constata que o modelo da integração escolar acaba por continuar segregando 

as pessoas com deficiência uma vez que apenas estas fossem responsáveis por seus avanços 

exigindo poucas mudanças do contexto escolar. Para Mendes (2006, p. 391) dois fatores mar-

cam essa transição: 

[...] a passagem de alunos com necessidades educacionais especiais de um nível de 

serviço mais segregado para outro, supostamente mais integrador, dependia unica-

mente dos progressos da criança, mas na prática essas transições raramente aconte-

ciam, o que comprometia os pressupostos da integração escolar. Em algumas comu-

nidades, as políticas oficiais de integração escolar resultaram, na maioria das vezes, 

em práticas quase permanentes de segregação total ou parcial, o que acabou gerando 

reações mais intensas no sentido de buscar novas formas de assegurar a presença e 

participação na comunidade, a promoção de habilidades, da imagem social, da auto-

nomia, e o empowerment das pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Na segunda metade da década de 1980 e no início da década de 1990 alguns eventos 

ocorridos no cenário mundial vão ditar novos rumos para a Educação Especial que diante do 

novo paradigma passa a ser considerado o momento da educação inclusiva, as autoras Dechichi, 

Silva e Ferreira (2012, p. 66), destacam que embora não se consiga delimitar com precisão o 

marco inicial, os estudiosos concordam que os países como os “[...] EUA, Canadá, Espanha e 

Itália foram os pioneiros na implantação de classes e de escolas inclusivas [...]”, porém Mendes 
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(2006) coloca que esse movimento teve maior força nos EUA e que por força de cultura foi se 

estendendo aos demais países. Ao explicar essa questão a autora destaca que: 

[...] até meados da década de 1990, na literatura o termo “inclusão” aparece nos países 

de língua inglesa, e mais especificamente nos Estados Unidos, enquanto os países 

europeus ainda conservavam tanto a terminologia “integração” quanto a proposta de 

colocação seletiva no contínuo de serviços (MENDES, 2006, p. 391). 

Aprofundando sua discussão a autora acima citada, apresenta dois fatores decisivos que 

contribuíram para a revisão do contexto escolar das escolas americanas de um modo mais geral 

o primeiro foi o “[...] movimento pela excelência na escola. A escola foi identificada como o 

locus dos problemas educacionais, e mecanismos de controle de desempenho foram criados, 

baseados em pesquisas sobre os indicadores de qualidade [...]” (MENDES, 2006, p. 392); já o 

segundo movimento ocorrido no final da década de 80 deve-se a fatores burocráticos que exi-

giram uma prestação de contas da escola, esse fato acabou apontando para três direções “[...] 

mudanças nas formas como as escolas eram organizadas, melhoria no status da profissão do-

cente [...] e revisão do sistema de financiamento das escolas, com ênfase na gestão local ou 

descentralizada dos recursos” (MENDES, 2006, p. 392). 

Já em particular, e em específico à Educação Especial pode-se elencar que as mudanças 

ocorridas referem-se a duas mobilizações distintas, a primeira foi a “Iniciativa da Educação 

Regular” publicada em 1986 que “[...] defendia que todos os alunos deveriam ser inseridos nas 

classes comuns das escolas comuns, sem descartar a necessidade de manutenção dos serviços 

de ensino especial separados” (MENDES, 2006, p. 393), a segunda proposta foi a “inclusão 

total”, considerada mais radical, pois requisitava “[...]a participação em tempo integral na classe 

comum apropriada à idade, para todos os estudantes, a despeito do quão extensivas fossem suas 

limitações” (MENDES, 2006, p. 393). 

 Esses dois movimentos contribuíram para que aparecesse então na literatura duas posi-

ções extremas, de um lado a inclusão total, requerendo “[...] a colocação de todos os estudantes, 

independentemente do grau e tipo de incapacidade, na classe comum da escola próxima à sua 

residência, e a eliminação total do atual modelo de prestação baseado num contínuo de serviços 

de apoio de ensino especial” (MENDES, 2006, p. 394) e do outro lado, a educação inclusiva 

admitindo a colocação do estudante na classe comum “[...] embora admitindo a possibilidade 

de serviços de suportes, ou mesmo ambientes diferenciados (tais como classes de recursos, 

classes especiais parciais ou autocontidas, escolas especiais ou residenciais)” (MENDES, 2006, 

p. 394). 
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No cenário mundial, é registrado nesse período um marco legal que fortaleceu os prin-

cípios da educação inclusiva, destacando-se a Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 

1989), a Conferência Mundial sobre Educação para Todos (TAILÂNDIA, 1990), as Regras 

Gerais sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência (ONU, 1993) e princi-

palmente a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e Qualidade 

- Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), este importante documento  no qual o Brasil é 

signatário, dentre seu princípio orientador alerta o desafio quanto aos desafios da escola a se 

ajustarem a todas as crianças independente: 

[...] das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão de 

incluir-se crianças com  deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que 

trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias linguís-

ticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou margi-

nais.[...]No contexto deste enquadramento da Acção, a expressão “necessidades edu-

cativas especiais” refere-se  a todas as crianças e jovens cujas carências se relacionam 

com deficiências ou dificuldades escolares.[...] As escolas terão de encontrar formas 

de educar com sucesso estas crianças, incluindo aquelas que apresentam incapacida-

des graves (UNESCO, 1994, p. 6). 

No Brasil o fim da década de 1980 e início dos anos 1990 foram marcados por um 

processo de redemocratização da educação brasileira, a Promulgação da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) assegura dois importantes direitos, o primeiro expresso em seu Art. 205 no 

qual a educação passa a ser compreendida como direito de todos, e o dever do estado em ofertá-

la, bem como ao Art. 208 explicitando que o atendimento educacional especializado fosse ofer-

tado, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 Outras importantes conquistas foram ocorrendo e somadas fortaleceram o movimento 

da inclusão entre esses documentos, a LDBEN (BRASIL, 1996), a Política Nacional de Educa-

ção Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) (BRASIL, 2008a) e as Diretri-

zes Curriculares para a Educação Especial (BRASIL, 2001), passando pelo Plano Nacional de 

Educação - PNE (2001-2011) até o atual PNE (2014-2024) e a Lei nº 13.146 de 06 de Julho de 

2015, que Instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). Cabe ressaltar que, a construção desse marco legal evoluiu juntamente com 

lutas dos grupos organizados e das reivindicações de diferentes setores da sociedade. 

Ao analisar este novo paradigma (inclusão) e o contexto social que o envolveu Mendes 

(2010) esclarece que ao fim da década de 90uma dicotomização marca a inclusão escolar, de 

um lado ‘os adeptos da educação inclusiva’ e do outro os adeptos de uma visão mais radical 

baseada na ‘inclusão total’. 
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Em seu livro Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?  Mantoan (2003) se 

desafia a responder em três capítulos: o que é inclusão escolar, quais as razões pelas quais ela 

tem sido proposta, quem são seus beneficiários, e como fazê-la acontecer nas salas de aula de 

todos os níveis de ensino. 

Logo no primeiro momento, ao diferenciar integração e inclusão a autora esclarece que 

no primeiro conceito os alunos chegam à escola, entretanto somente aqueles que já foram apro-

vados para ela, vão se adaptar ao que esta lhes oferece. Ao passo que na inclusão, ocorre o 

inverso a escola irá buscar mecanismos de repensar sua estrutura, suas práticas e sua organiza-

ção para construir um ensino que atenda não somente a este aluno, mas a todos os demais.  

A inclusão abala as identidades perpetuadas pondo em xeque uma estrutura rígida de 

professores e alunos exigindo uma ressignificação, em outras palavras “Ela é incompatível com 

a integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os 

alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular [...]” (MANTOAN, 

2003, p.15), dentro dessa perspectiva é uma proposta radical e por isso tão assustadora e neces-

sária.  

Para Werneck (2009, p. 41): “Uma sociedade inclusiva tem compromisso com as mino-

rias e não apenas com as pessoas deficientes. Tem compromisso com ela mesma porque se 

autoexige transformações intrínsecas [...]”, logo a idealização de uma proposta inclusiva en-

volve desafios gigantescos no setor educacional que vão desde uma reformulação nas políticas 

educacionais, na formação de professores, na revisão curricular e principalmente na compreen-

são da diversidade dos grupos que a compõem, contribuindo efetivamente para não só uma 

escola inclusiva, mas para uma sociedade inclusiva. 

 

2.2 Educação Especial em Rondônia – onde nem sempre o azul é tão azul e onde a Edu-

cação Especial precisa gritar com força 

 

Nesta subseção trataremos da Educação Especial em Rondônia, entretanto no primeiro 

momento é feito um recorte mais amplo, uma vez que geograficamente Rondônia faz parte da 

Região Norte, essa condição nos coloca diante de alguns índices nem sempre favoráveis quanto 

à escolarização das pessoas com deficiência.  

Segundo informações disponibilizadas no material Cartilha do Censo - 2010 Pessoas 

com Deficiência (BRASIL, 2012), ao se considerar a taxa de prevalência de pessoas com pelo 

menos uma das deficiências, somos a segunda região com maior índice de deficiência 23,40%. 



33 

 

 

 

A região Nordeste aparece em primeiro lugar com 26,63%, seguida respectivamente, Centro-

Oeste 22,51%, Sul 22,50% e Sudeste com 23,03% . 

Quanto ao quesito taxa de alfabetização o Censo 2010, adotou como critério medir o 

percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade que soubessem ler e escrever pelo menos 

um bilhete simples em seu idioma, e de acordo com o gráfico 1 é possível inferir que as pessoas 

com deficiência apresentaram menores índices de alfabetização, enquanto a taxa para pessoas 

em geral foi de 90,6%, o segmento de pessoas com deficiências foi de 81,7% como demonstra 

o gráfico 1. 

Gráfico 1: Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo as Grandes Regiões. 

 

 

Fonte: Censo Escolar 2010. 

 

De acordo como o gráfico 1 é possível detectar que para ambos os grupos representados 

(população em geral e pessoas com pelo menos uma das deficiências investigada), as regiões 

Norte e Nordeste apresentaram as menores taxas de alfabetização em relação as demais regiões 

brasileiras. 

Constatar essa realidade nos leva ao desafio de efetivar políticas públicas inclusivas de 

modo a contribuir significativamente para o aumento da escolarização das pessoas com defici-

ência nestas duas regiões, uma vez que ambas são consideradas as mais pobres da federação o 

que infere diretamente no nível de escolaridade. 

Outra questão relacionada a Região Norte é que esta apresenta particularidades quanto 

a sua logística para atender os diversos grupos nela representados, demandando maior efetiva-

ção de investimentos. 
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Após este recorte regional, iniciaremos às discussões apresentando informações especí-

ficas sobre o Estado de Rondônia, com ênfase em como Educação Especial tem sido construída 

no Estado. Consideramos que abordar essa contextualização histórica nos permite compreender 

o que temos produzido localmente, bem como nos oportuniza refletir sobre os desafios dessa 

temática aqui nas ‘nossas paragens do poente’, onde gritamos com força somos brasileiros. 

 

2.3 A Constituição histórica do Estado de Rondônia. 

 

Consideramos imprescindível que esse texto leve em consideração as vozes dos dife-

rentes protagonistas que contribuíram e contribuem para o fortalecimento de uma educação 

inclusiva em nosso Estado. Para tanto se faz necessário apresentarmos um breve histórico sobre 

a constituição do Estado de Rondônia. 

Segundo o site do governo do Estado de Rondônia, o mesmo é oriundo de parte do 

Amazonas e do Mato Grosso, também é fruto do tratado internacional de Petrópolis, que per-

mitiu ao Brasil ficar com as terras do Acre em troca da construção da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré. 

De acordo com Gomes (2012) o Estado foi criado, pelo projeto de Lei complementar nº 

221, encaminhado pelo então presidente João Batista Figueiredo, em 22 de Dezembro de 1981 

foi aprovada a Lei Complementar nº 41, a instalação ocorreu em 04 de Janeiro de 1982. O 

primeiro governador foi o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do censo de 

2010 a população é 1.562.409 habitantes, distribuídos nos 52 municípios em uma área de 

237.590.864 km², com a densidade demográfica de 6.58 hab./km2 (IBGE, 2010). 

Oliveira (2001), ao explicar a constituição histórica do Estado destaca que o primeiro 

ciclo, denominado Ciclo da Borracha foi marcado pela chegada de nordestinos que migraram 

para a Amazônia fugindo da seca que assolava o sertão. Neste ciclo a mão de obra utilizada era 

constituída basicamente por três grupos: os mamelucos e nativos, os bolivianos e os nordesti-

nos. A hierarquia era marcada pela exploração, de um lado o seringalista, e do outro os traba-

lhadores de apoio e extratores. 

Ao tomar conhecimento da elevada comercialização do látex o governo brasileiro no-

meou uma comissão para promover a integração dessa região com as demais do país, surgindo 

assim a Comissão Rondon que integrou a região ao restante da nação através da instalação das 
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linhas telegráficas. A construção da Estrada de Ferro neste período tem como principal objetivo 

viabilizar o escoamento da borracha e dos demais produtos do leste boliviano. 

  Nesse ínterim houve o contrabando de mudas da seringa e a Malásia se tornou uma 

grande potência na produção do látex. Um novo ciclo da borracha surgiu durante a Segunda 

Guerra Mundial, pois a Malásia foi tomada pelos japoneses, e novamente as atenções se voltam 

para a produção do látex brasileiro, os brasileiros recrutados para trabalhar nos seringais fica-

ram conhecidos como soldados da borracha. 

Por volta da década de 1950 a 1980 os ciclos de garimpagem da cassiterita, estanho e 

ouro marcam o povoamento da região, esse período também foi impulsionado pela construção 

da BR 364 e pelos projetos de colonização do Território Federal de Rondônia, realizados pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, esse fluxo migratório foi impulsionado 

pela campanha publicitária ‘Rondônia, o Novo Eldorado’ veiculadas nas regiões Sul e Sudeste.  

Figura 1 - Mapa de Rondônia 

 

Fonte: Guia geográfico de Rondônia, 2019. 

 

Amaral (2012) acrescenta a essa constituição o impacto migratório ocasionado pela 

construção das usinas hidrelétricas por volta de 2009, em sua análise os diferentes ciclos mi-

gratórios contribuíram para uma diferenciação e diversificação dos povos que habitam nosso 

estado, a este respeito ela aclara que: 
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Em Rondônia, as populações tradicionais convivem com migrantes de todas as regiões 

brasileiras e de vários países do mundo, vindas para cá desde a época da construção 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1907-1912), passando pelos movimentos mi-

gratórios dos ciclos da borracha (1954-1972), do agrícola(1970)e, recentemente, das 

Usinas Hidrelétricas[...]  (AMARAL, 2012, p. 194). 

 Após a apresentação histórica do Estado de Rondônia passaremos a apresentar o pano-

rama histórico da Educação Especial no Estado. 

 
2.4 Panoramas da Educação Especial em Rondônia: um retrospecto histórico dos princi-

pais marcos e documentos norteadores. 

 

Nesta seção, abordaremos os acontecimentos relacionados à parte da história da Educa-

ção Especial no estado de Rondônia, tomamos como referência o recorte temporal entre os anos 

de 1974 a 2019, bem como apresentaremos as políticas públicas produzidas neste período. 

Os principais textos utilizados nesta reconstituição histórica referem-se aos trabalhos de 

Paula (2007) que faz uma retrospectiva histórica dos anos de 1974 a 2003 e contempla as ações 

relacionadas à Educação Especial no âmbito das políticas públicas, Gavioli (2008) e Reis (2013) 

que enfatizam a inclusão dos alunos, Aimi (2012) que faz uma análise documental de Leis, 

Decretos, Portarias e Resoluções implementadas e publicadas dos anos de 1997 a 2010. 

De acordo com Paula (2007) e Gavioli (2008) a história da Educação Especial em Ron-

dônia, tem seu início em 1974 quando surgem as primeiras iniciativas com relação ao atendi-

mento às pessoas com deficiência, na Escola Estadual Homero Kang Tourinho, anexa ao Colé-

gio Normal Carmela Dutra em Porto Velho. As professoras segundo registro do autor haviam 

participado de curso de Educação Especial na Universidade de Belém (PA). 

Em decorrência pelo Art. 9º da Lei nº. 5.692 em 1971, um ano depois a Educação Es-

pecial é inserida no currículo escolar, também, é instituída a Coordenadoria para o Ensino Es-

pecial (CEE) que transforma a sala de apoio em sala de alfabetização, tendo um total de cento 

e oitenta e cinco alunos matriculados nessas salas, em Porto Velho. 

Paula (2007) relata que neste mesmo ano o Governo do Território Federal de Rondônia, 

firma parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Centro Naci-

onal de Educação, para organização de curso, na área de deficiência mental, visando iniciar os 

atendimentos especializados. A UFRGS passa a prestar assessoria à equipe da Educação Espe-

cial por meio dos Projetos Rondon e campus Avançado.  

Em 1976 havia cerca de dezesseis classes especiais atendendo duzentos e sessenta e 

três alunos, é criada em 1977 uma escola especial para alunos com comprometimento neuroló-

gico, mental ou cognitivo. Diante dessa criação, registra-se queda no número de alunos matri-

culados para duzentos e cinquenta e seis, já em 1978 surge a primeira escola de atendimento 
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especializado, apoiada pela Fundação Sociedade Pestalozzi concomitantemente ao início do 

apoio técnico desenvolvido na/pela Secretaria de Estado da Educação, através da CEE e,  que 

em 1979 passa a funcionar como Divisão de Ensino Especial (DEE), desenvolvendo atividades 

de atendimento às crianças que frequentam as salas de Ensino Especial, bem como oferecia 

apoio técnico à Sociedade Pestalozzi, atendia somente aos ‘deficientes mentais treináveis’. 

Paula (2007) esclarece que em 1980 esse atendimento aos alunos com deficiência men-

tal ‘educável’, se estende a cidade de Ji-Paraná e, no ano posterior aos municípios de Arique-

mes, Guajará-Mirim e Pimenta Bueno, neste ínterim em Porto Velho, são criados os atendi-

mentos em salas especiais aos alunos que apresentam déficits auditivos.  

Em continuidade em 1981 é criado o Centro de Ensino Especial Professor Abnael Ma-

chado de Lima (CENE), objetivando “[...] funcionar como núcleo de concentração de especia-

listas para realizar estudos, pesquisas, experiências técnicas e pedagógicas, qualificação de re-

cursos humanos, triagem, classificação e encaminhamento da clientela às classes da rede oficial 

de ensino” (PAULA, 2007, p. 74). 

Sobre o público atendido registra-se neste período um total de seiscentos e quarenta e 

dois alunos matriculados nas classes especiais do Estado, entre estes deficientes mentais, pro-

blemas de aprendizagem e deficientes auditivos, diante desta demanda e por não dispor de es-

paço para atender a todos os alunos o Centro de Ensino Especial, a partir de maio de 1982, 

passa a funcionar como Escola Especial atendendo cerca de trinta alunos deficientes auditivos, 

doze alunos com deficiência mental e um aluno com deficiência, essa transição oportunizou o 

atendimento a alunos de ambos os sexos, na Educação Pré-escolar, por meio da construção de 

oficina pedagógica para alunos com deficiência mental, ao mesmo tempo, que oferecia alfabe-

tização e 1º grau para deficientes auditivos.  

Registra-se no ano de 1982, a inauguração no município de Cacoal, do Centro de Rea-

bilitação Neurológica Infantil de Cacoal (CERNIC), uma instituição sem fins lucrativos, que 

prestava serviços às crianças deficientes físicas e sensoriais de Cacoal e região, mantido por 

meio de parcerias com a comunidade, com os governos municipais e estaduais e o trabalho 

voluntário (GAVIOLI, 2008). 

Ainda em consonância com a pesquisa de Paula (2007) três anos depois, é fundado, em 

Pimenta Bueno, o Centro de Atendimento às Pessoas Especiais (CENAP), entidade particular 

filantrópica e no mesmo ano, fundou- se no município de Jaru, a APAE.  

Torna-se necessário aqui destacar que no fim da década de 1980 e início da década de 

1990 a Educação Especial no estado passa por um período de transição da institucionalização 

para a integração. 



38 

 

 

 

Em 1990 é implantado em Porto Velho o projeto ‘Sala de Apoio Pedagógico’ (SAP) 

destinado aos educandos de 1ª série do ensino fundamental, cuja aprendizagem requeria um 

atendimento diferenciado e/ou complementar e nesse mesmo ano, durante o mês de março, é 

fundada a APAE do município de Machadinho d’ Oeste. 

Em 1991 a DEE descentraliza suas ações e passa a funcionar com uma estrutura orga-

nizacional de três seções assim definidas: Seção de avaliação, diagnóstico e encaminhamento; 

Seção de acompanhamento educacional às escolas integradoras e Instituições Especializadas; e 

Seção de fomento à Educação Especial, que visava dinamizar o ensino especial em nível técnico 

e Político Educacional. Em Presidente Médici é inaugurada mais uma APAE.  

Explanando sobre essa trajetória histórica Paula (2007) destaca que em 1992, implan-

tava-se no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro o projeto denominado ‘Classe Hospitalar’, que 

objetivava atender de forma diferenciada à clientela hospitalizada, conforme as necessidades 

apresentadas. Essa tendência foi seguida pela DEE que em 1993, quando lançou o projeto ‘Hi-

droterapia e hidroreabilitação e Natação Terapêutica para Portadores de Necessidades Educati-

vas Especiais’, a fim de atender à grande procura pelos esportes dos alunos com deficiência, 

sobretudo os aquáticos.  

Em 1995 a DEE desenvolveu um trabalho interativo na construção do processo educa-

tivo visando estabelecer um elo mais eficaz com os pais dos alunos, deste modo implantou, na 

Seção de Avaliação e Diagnóstico, o serviço de orientação e apoio familiar da rede estadual de 

ensino da capital. 

Gavioli (2008) relata que em 1996 é aprovada a Instrução Normativa nº. 006, de 06 de 

Agosto de 1996/GAB/DE/SEDUC que trata da Educação Especial e de seus métodos de avali-

ação. Entretanto esta normativa “[...] fica presa somente ao campo do diagnóstico do aluno com 

déficit de aprendizagem. Não menciona a educação para deficientes, não cita a integração e 

muito menos a inclusão. Fala do deficiente mental como alguém com transtorno de aprendiza-

gem” (GAVIOLI, 2008, p. 38). 

A partir de uma reivindicação de pais junto à Secretaria de Educação (RO), a DEE, 

promove uma assembleia e nesta os alunos surdos se manifestam favoráveis à criação de uma 

Associação de Surdos e, diante desse posicionamento, a DEE funda a Associação dos Surdos 

do Município de Porto Velho/RO.   

Para atender a LDBEN nº 9.394de 1996, a Divisão de Ensino Especial passou a deno-

minar-se Divisão de Educação Especial, é implantado o Projeto “Psicomotricidade na Educação 

Especial”, com o objetivo favorecer o desenvolvimento sócio-educacional dos alunos, traba-

lhando a estimulação precoce. 
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Tanto Gavioli (2008) como Paula (2007) descrevem alguns eventos ocorridos no Es-

tado abordando a Educação Especial. Destaca-se que no ano de 1998, no dia 24 de junho, acon-

tecia o ato de instalação e a primeira reunião plenária do Fórum de Educação Especial, realizado 

pela UNIR na cidade de Porto Velho, uma parceria da Secretaria de Educação Especial (MEC), 

Divisão de Ensino Especial (DEE/SEDUC/RO) e do Fórum Nacional de Educação Especial das 

Instituições de Ensino Superior. 

Gavioli (2008) avulta que em 1999, o processo efetivo de cursos de formação de pro-

fessores na Educação Especial iniciou como proposta de integração na escola regular, as SAP 

foram criadas, em 1990, na capital do Estado, Porto Velho e somente em 1999, nas demais 

cidades do interior.  

Em Outubro de 1998, segundo o Relatório Final do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

Especialização em Educação Especial (UNIR, 2000) coordenado pelo professor Clarides Hen-

rich Barba, a UNIR promoveu um Curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial com du-

ração de 250 horas, tendo como objetivo levar os participantes a terem uma visão mais ampla 

sobre a Educação Especial, sendo que dos 54 alunos matriculados, 45 concluíram. 

Após o término do curso em 1999, o Núcleo de Educação aprova o Curso de Especiali-

zação Latu Sensu e oferece aos cursistas uma complementação de 130 horas, totalizando 380 

horas de aperfeiçoamento.  

Dentre as disciplinas previstas, a Orientação de Pesquisa e Elaboração de Textos Aca-

dêmico-científicos previa que os cursistas deveriam apresentar as monografias elaboradas em 

um seminário. Como resultado final, após as conclusões das monografias, a UNIR, em 2000, 

promovia o I Seminário intitulado “A Educação Especial em Debate na UNIR”.  

Em 16 de julho de 2001, foi realizado o “II Fórum de Educação Especial”, promovido 

pela UNIR e SEDUC/RO, e em 13 de agosto de 2001 ocorre o “Seminário Interestadual sobre 

Educação e Surdez”, promovido pela Delegacia de Ensino Especial (DEE/SEDUC), juntamente 

com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), esse encontro “[...] foi crucial para a 

implantação do ensino de Libras nas escolas em Rondônia, tendo em vista o esclarecimento que 

as palestrantes do INES traziam sobre o fato de ela ser a primeira língua dos surdos[...]” (GA-

VIOLI, 2008, p. 41). Quanto a este evento a autora descreve que não há registro dos mesmos, 

para essa identificação foram utilizados somente testemunho de professores que participaram 

do encontro na época. 

 Dentre os documentos norteadores publicados neste período ressaltamos que a Instrução 

Normativa 005/1998/GAB/ SEDUC/RO deu início ao processo de inclusão no Estado. A Re-

solução nº 138/99 – CEE/RO Regulamenta dispositivos da Lei nº 9.394/96, que fixa diretrizes 
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e bases para a educação nacional, a serem observados pelos sistemas de ensino no Estado de 

Rondônia. 

 Neste documento a Educação Especial é tratada no Art. 37, há um direcionamento para 

que os portadores de necessidades educativas especiais fossem inseridos nas redes regulares de 

ensino, o § 2º previa o suporte aos alunos do serviço especializado e o serviço de apoio especi-

alizado, no Art. 39 os § 1º, § 2º, § 3º estavam regulamentados o quantitativo de alunos com 

Deficiência Mental, Visual e Auditiva respectivamente por séries.  

As orientações contidas nos Art. 41 da Resolução nº 138/99 – CEE/RO definem como 

seria ofertada a educação aos portadores de necessidades especiais (termo utilizado no docu-

mento à época), foram previstas as modalidades: atendimento domiciliar, classe comum regu-

lar, classes especiais, classe hospitalar, Centro Integrado de Educação Especial, ensino com 

professor itinerante, escola especial, oficina pedagógica, sala de estimulação essencial e de re-

cursos (RONDÔNIA, 1999). 

Já o Art. 42 da Resolução nº 138/99 – CEE/RO assegurava currículos, técnicas, recursos 

educativos e organizações específicas e adaptações físicas, terminalidade específica, professor 

com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado e 

professores capacitados para integrar os alunos nas classes comuns e por fim Educação Especial 

para o trabalho. 

Gavioli (2008) relata em sua pesquisa que diante dessa Resolução, foram criadas esco-

las-pólos nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena que passariam a aten-

der os estudantes com NEE. 

Ancorados na contextualização de Gavioli (2008) destacamos que no ano de 2000, a 

Gerência de Educação da SEDUC criou a Coordenação de Projetos de Educação Especial, com 

uma equipe de professores para acompanhar e supervisionar a Educação Especial nos municí-

pios por intermédio das Representações de Ensino. Esta Gerência de Educação ganha reforço e 

amparo legal com a Lei Complementar nº 250, de 21 de dezembro de 2001, com recomendações 

para que o Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Educação Infantil de-

senvolvam em sua estrutura o Projeto de Educação Especial. 

É importante aqui mencionar que a Lei Complementar nº 250, de 21 de dezembro de 

2001, que institui o Plano de Carreira, Cargos e remuneração para os Integrantes do Quadro do 

Magistério do Estado de Rondônia, previa em sua Seção II, Art. 20, uma gratificação pelo exer-

cício da docência “[...] com alunos portadores de necessidades especiais, 1ª série do Ensino 

Fundamental, Classes de Aceleração da Aprendizagem (CAA), Ciclo Básico de Aprendizagem 
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(CBA) e classes de curso de suplência equivalente à 1ª série do ensino fundamental regular” 

(RONDÔNIA, 2001, p. 7). Já o Art. 26 institui que: 

Em razão do vencimento, instituído nesta Lei Complementar, a gratificação pelo exer-

cício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, e 1ª série, equiva-

lerá a 20% deste, que corresponde àquela prevista  no artigo 259 da Constituição Es-

tadual, e será concedida, imediatamente, para os professores do ensino especial, e após 

dois anos de efetivo exercício da docência e comprovada aptidão, para os professores 

de 1ª série do ensino fundamental. 

Parágrafo único. Fica estendida a Gratificação de que trata este artigo aos professores 

que ministram aulas aos alunos de classes de aceleração da aprendizagem – CAA, do 

Ciclo Básico de Aprendizagem- CBA e de classes de curso de suplência com equiva-

lência à 1ª série do ensino fundamental regular, a ser concedida após dois anos de 

efetivo exercício da docência e comprovada aptidão (RONDÔNIA, 2001, p. 9). 

 Aimi (2012, p. 70-71) registra que em 2000 houve à distribuição de mobiliário e mate-

riais para implantação de 19 Salas de Recursos “[...] para atender aos alunos incluídos no ensino 

regular nos municípios de Ariquemes, Guajará Mirim, Espigão do Oeste, Alvorada do Oeste, 

Nova Brasilândia, Alta Floresta, Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, Ce-

rejeiras, Colorado do Oeste, Jaru e Porto Velho [...]”, também é destacado pela autora que em 

2001, ocorre a implantação do Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CAP), e em junho de 

2003, surge a APAE, na cidade de Porto Velho/RO. 

Delineando outras ações que contribuíram para a Educação Especial em Rondônia Ga-

violi (2008), cita O Decreto Estadual nº 9.986, de 17 de junho de 2002, que dispõe sobre o 

Programa de Repasse de Recursos Financeiros às Instituições Especializadas (PROESP), que 

oferecem a Educação Especial para atendimento especializado aos alunos com NEE, essas Ins-

tituições (CERNIC, APAEs e Pestalozzi). 

Paula (2007) e Gavioli (2008) citam a implementação de capacitações para os profes-

sores do Ensino Fundamental que contemplavam em seu projeto pedagógico a inclusão de alu-

nos com deficiência, esta proposta teria sido consolidada quando foi ampliado o quantitativo de 

3.450 professores capacitados para 5.500 até o ano de 2006, no ano de 2005 foram capacitados 

1.050 professores em 24 municípios. 

Outra ação apontada pelos autores refere-se ao desenvolvimento de programas e proje-

tos com apoio do MEC, tais como: “Programa de Capacitação de Recursos Humanos para atuar 

com alunos com NEE, no ensino regular, nas áreas das deficiências física, mental, auditiva, 

visual e múltipla; Implantação e Implementação de Salas de Recursos; Implantação de Centro 

de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual; Centro de Apoio Pedagógico de Atendimento à 

Educação da Pessoa com Surdez (CAPES)” (GAVIOLI, 2008, p. 43). 
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Paula (2007) também expõe o desenvolvimento de alguns projetos em parceira com o 

MEC, visando à capacitação dos professores, foram ofertados cursos realizados pela PPE/SE-

DUC correspondente aos anos de 2003 a 2006: sensibilização de gestores da rede pública de 

ensino (2003), curso de capacitação a distância (2004), curso de capacitação em Libras (2006). 

 Sobre o desenvolvimento de alguns programas e cursos ofertados em Rondônia, visando 

à capacitação docente cabe aqui destacar a pesquisa realizada por Aimi (2012), que denuncia 

que estes não ocorreram como previstos no nosso Estado, esta constatação foi inferida após a 

análise dos materiais Projeto Educar na diversidade (2004) e a Série Educação Inclusiva, pu-

blicada em 2004 pelo MEC. 

 O Projeto Educar na Diversidade lançado em 2004, teve como ponto chave a publicação 

do Material de Formação Docente Educar na Diversidade, as fases propostas nacionalmente 

que incluíam a sensibilização das autoridades locais, a realização de oficinas de formação para 

os professores nas escolas e a aplicação e revisão do material foram desconsideradas, embora 

o material tenha sido enviado pelo MEC não “[...] foi promovido nenhum estudo do material, 

apenas os interessados no assunto acabaram estudando por conta própria o material, mas sem 

direcionamento por parte da SEDUC” (AIMI, 2012, p. 84).  

Em relação à série Educação Inclusiva publicada em 2004 pelo MEC, a autora aponta 

que em sua pesquisa não foram tecidos comentários sobre a existência ou formação com a uti-

lização desse material. 

 Quanto ao Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, criado em 

2005 pela Portaria Ministerial n° 13/2007, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educa-

ção (PDE), Aimi (2012, p. 90) expõe que conforme “dados fornecidos pela GEE/SEDUC, o 

MEC encaminhou equipamentos e mobiliários para a implantação de SRMs tipo I e tipo II”. 

 Outra análise efetuada por Aimi (2012) refere-se ao Programa de Acompanhamento e 

Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, beneficiárias 

do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social conhecido como Programa BPC 

na Escola, instituído pela Portaria interministerial n° 18, de 24 de abril de 2007que assegurava 

uma renda mensal de um salário-mínimo, destinado às pessoas idosas, a partir de 65 anos de 

idade e às pessoas com deficiência, de qualquer idade. A autora constatou que “Conforme in-

formações fornecidas pela Gerência de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do Es-

tado de Rondônia, (Planilhas e Relatórios), dos 52 municípios, apenas 36 concluíram a adesão 
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ao programa BPC na Escola em 2008” (AIMI, 2012, p. 96), mas que em 2010 teríamos avan-

çado entre os beneficiários dos 2.415 (54,65%) estavam na escola, e dos 2.004 (45,35%) fora 

da escola. 

Abrindo aqui um parêntese sobre este programa, é necessário descrever que segundo 

informações divulgadas em 2018 pelo então ministro Alberto Beltrame o registro no cadastro 

único permitia o acesso “[...]a outras políticas públicas, como a Tarifa Social de Energia Elé-

trica ou o Minha Casa, Minha Vida.” (BRASIL, 2018, online). Entretanto de acordo com notícia 

veiculada é previsto mudanças, sobretudo aos idosos, há proposta de antecipação da idade para 

os idosos pobres, mas em contrapartida é prevista a redução de valores (REFORMA, 2019, p. 

1). 

Aimi (2012) ao discutir sobre a formação dos docentes no Estado discorre sobre dois 

programas ofertados, O Programa de Formação Continuada a Distância (2007) e o Programa 

Escola Acessível. O primeiro foi disponibilizado entre os anos de 2008 a 2010 em quatro ver-

sões em Rondônia, na primeira oferta apenas os professores da rede municipal participaram por 

adesão, Vilhena e Ji-Paraná, receberam 65 vagas para cada município. 

A segunda edição foi em 2008, 25 vagas foram destinadas aos municípios, e as outras 

175 direcionadas para os professores da rede estadual; em sua terceira oferta foram disponibi-

lizados 3 cursos de especialização e mais 6 cursos de aperfeiçoamento, 167 vagas atenderam os 

professores da rede municipal e as outras 87 foram para os professores da rede estadual. 

Em 2010, na quarta edição para Rondônia, foram disponibilizadas aos professores da 

rede municipal, 174 vagas, e da rede Estadual 119. Um dos cursos de formação continuada 

ofertados em 2010 em Rondônia, por meio deste programa, foi o Curso de pós-graduação para 

o Atendimento Educacional Especializado, desenvolvidos pela Universidade Federal do Ceará 

(UFC) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM) em parceria com o MEC/FNDE.  

O programa Escola Acessível, foi instituído pelo MEC no âmbito do PDE, por meio do 

Decreto n° 6.094/2007, em 2008 passou a integrar o Programa de Desenvolvimento da Escola, 

a partir do Compromisso Todos Pela Educação e do Plano de Ações Articuladas, “Sobre os 

dados do programa Escola Acessível no estado de Rondônia, podemos destacar que, do total de 

escolas contempladas no Brasil, 140 destas escolas fazem parte da rede estadual de Rondônia” 

(AIMI, 2012, p.105). 

Em continuidade ao retrospecto da Educação Especial no Estado, no ano âmbito das 

políticas públicas, é lançada pela SEDUC/ RO a Resolução nº 95/2003 do Conselho Estadual 

de Educação que fixava diretrizes e normas para autorização de funcionamento, reconheci-

mento, recredenciamento e reorganização de instituições de ensino e cursos de educação básica 
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e Educação Profissional de Nível Técnico, o anexo VI apresentava as exigências para o funci-

onamento como se pode notar na seguinte descrição: 

9-Proposta Pedagógica, e projetos a serem desenvolvidos, caracterizando bem as mo-

dalidades oferecidas, com a caracterização da clientela a ser atendida e suas necessi-

dades especiais, forma pela qual se desenvolverá, imediata ou gradativamente, pré-

requisitos, forma de acesso, programas e/ou metodologias diferenciadas, recursos di-

dáticos específicos, métodos de integração e inclusão da clientela com processos con-

vencionais de aprendizagem, com a sociedade e com o mercado de trabalho, atendi-

mento diferenciado no lar, itinerante, hospitalar, etc. (RONDÔNIA, 2003, p. 27). 

 No município de Ji-Paraná, a Educação Especial em consonância com as informações 

apresentadas por Santos (2017) tem seu início em 2003 na rede municipal, e no ano de 2004, 

implanta na Creche Maria Antônia a primeira Sala de Recursos Multifuncional, em 2005 esse 

serviço é ampliado ao 2ª distrito da cidade. 

 Em relação a capacitação dos professores em Ji-Paraná Santos (2017), descreve que a 

rede municipal passou a ofertar cursos de capacitação em 2005, sendo que entre os anos de 

2009 a 2012 foram ofertados 24 cursos com diferentes temas, 07 seminários, 01 especialização, 

01 oficina, 01 Whorkshop e uma capacitação onde teria levado alguns professores a Brasília 

para conhecerem a realidade de algumas escolas inclusivas. 

 No ano de 2005 é registrado no município de Cacoal, a criação do Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPD), aprovado pela Lei 1.856, de 17 de dezembro 

de 2005. Aimi (2012, p.73-74) registra neste mesmo ano a implantação do Centro de Apoio e 

Capacitação aos Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS). 

 Em 2006, o NAAH/SD) foi implantado pela Secretaria Estadual de Educação, ficando 

subordinado, administrativamente, ao Projeto de Educação Especial no Estado (MACHADO, 

2016). 

A Resolução 552/2009 do Conselho Estadual de Educação de Rondônia, promulgada 

em abril de 2009 fixou diretrizes e normas complementares para atendimento à demanda escolar 

nas etapas e modalidades da Educação Básica, aos estudantes com deficiência no Sistema Es-

tadual de Ensino de Rondônia. 

 Nos estudos apontados por Reis (2013) há menção a  leis e resoluções datadas do perí-

odo compreendido de 1990 a 2010 tratando da Educação Especial, algumas são estendidas a 

todo o Estado, e as demais são específicas ao município de Porto Velho, devemos destacar que 

a ênfase do estudo também centra-se na escolarização do surdo.  

Obedecendo a uma ordem cronológica podemos destacar as resoluções apontadas pela 

autora: A Lei Orgânica18 do Município de Porto Velho, de 27/03/90 que traz orientações ao 
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atendimento a alunos superdotados, atendimento aos portadores de deficiência por equipe mul-

tidisciplinar, matrículas mais próxima a residências, Resolução nº 24/CME/07 dispõe sobre 

normas de avaliação e aprendizagem no Sistema Municipal de Ensino de Porto Velho, Lei Mu-

nicipal nº 1.775, de 07/04/08, institui os Jogos Paraolímpicos de Porto Velho e a Lei nº 1.835, 

de 07/10/09 que institui a semana de conscientização sobre as pessoas com deficiência, Portaria 

nº 1.281/10-GAB/SEDUC estabelece normas para a operacionalização do Atendimento Educa-

cional Especializado em Salas de Recursos nas escolas estaduais de Rondônia. 

 A Portaria nº 0665/12-GAB/SEDUC, de 11/01/12, objetivou estruturar a equipe de 

Educação Especial da Representação2 de Ensino de Porto Velho, tendo como núcleos o CAP, 

o CAS, NAAH/SD e Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva (NAEDI) (REIS, 2013). Ao des-

tacar algumas ações ocorridas no estado envolvendo a participação dos surdos, Reis (2013) 

ressalta o I Workshop de Educação de Surdos, o I Fórum de Educação de Surdos, ambos orga-

nizados pela CENE, o Seminário Nacional em Defesa das Escolas Bilíngues para Surdos no 

Plano Nacional de Educação que Porto Velho foi organizado pelas: Associação dos Surdos de 

Porto Velho (ASPVH) e Associação de Professores, Parentes, Amigos e Intérpretes dos Surdos 

de Rondônia (APPIS) (REIS, 2013). 

Destaca-se neste retrospecto da pesquisadora o Projeto Libras é 10 ocorrido em 2012, 

por meio da iniciativa da APPIS em parceria com a ASPVH, as atividades voltaram-se para 

“[...] a divulgação da Lei Federal nº 10.436/02 – a Lei da Libras e o Decreto 5.626/05 bem 

como para a discussão sobre a Educação de Surdos[...]” (REIS, 2013, p. 53) e os seminários 

ocorridos em 2012 e 2013 intitulados respectivamente Estudos Surdos e Multiculturalismo, 

2013, com o título A Linguística e a Língua de  Sinais Brasileira. 

Nesse processo de conquista da comunidade surda, salienta-se da Lei Complementar nº 

482/2013, de 11/04/2013, que oficializou a 1ª Escola Bilíngue para Surdos de Rondônia, com 

o nome Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bilíngue Porto Velho. 

Podemos mencionar neste ínterim o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Pro-

fissionais da Educação Básica do Estado de Rondônia, por meio da Lei Complementar nº 

680/12, de 07/09/12, que legitimou que os profissionais lotados nas salas de recursos multifun-

cionais (SRM) das escolas Estaduais de Rondônia fossem considerados profissionais do magis-

tério, conforme o Art. 77, inciso II, Lei, também no Art. 17 foram criados os cargos de Técnico 

                                                 
2
 Atualmente a nomenclatura Representação de Ensino (REN) foi substituída por Coordenadoria Regional de En-

sino (CRE)”.   
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Educacional/Intérprete Libras, Técnico Educacional Revisor Cego, Técnico Educacional/Cui-

dador. 

Duas críticas a esta lei, são apontadas por Reis (2013): a primeira refere-se que a con-

tratação de um profissional de nível técnico que atinge o profissional habilitado de nível supe-

rior gerando uma perda salarial significativa; o segundo ponto controverso reside no direito a 

gratificação para o professor bilíngue expresso no Art. 77, Inciso H, o texto versa que: 

Gratificação de Professor Bilíngue - Libras: concedida aos professores do 1° ao 5° 

ano do Ensino Fundamental, desde que devidamente habilitados e aptos ao exercício 

simultâneo de docente e intérprete bilíngue-Libras, e aos professores que atuam do 6° 

ao 9° ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio nas Salas Bilíngues, de acordo 

com o Decreto Federal nº. 5.626/2005, desde que ministrem no mínimo 03 (três) dis-

ciplinas, condicionado à existência de alunos com necessidades educacionais especi-

ais decorrentes da deficiência auditiva, correspondente ao valor de R$ 400,00 (qua-

trocentos reais) (RONDÔNIA, 2012, p. 28). 

A determinação de que o professor deve ministrar, no mínimo, três disciplinas na mesma 

turma em que está matriculado o aluno surdo, “[...] inviabiliza o direito do professor bilíngue a 

receber esta gratificação. Isto se explica: qual o professor que é habilitado a ministrar mais de 

uma disciplina? Somente se sua formação contemplar mais de uma licenciatura. Portanto, da 

mesma forma em que abre espaço para os profissionais bilíngues, a lei também dificulta a sua 

ação” (REIS, 2013, p. 38). 

Finalizando essa contextualização é necessário aqui destacar que o Plano Estadual de 

Educação (2014-2024) em vigência não apresenta um retrospecto da Educação Especial no Es-

tado. As informações prestadas fazem menção de modo bem sucinto a implantação das salas de 

recursos pelo Estado, e uma tabela das 34 Instituições que atendem exclusivamente a Educação 

Especial. No delineamento das ações a Meta 4 trata em específico da Educação Especial no 

Estado, as 24 estratégias propostas contemplam repasse de recursos, formação de professores, 

preparo de material destinado a este público, fomentação de parcerias entre outras, a fim de 

garantir que a Educação Especial  nas nossas paragens do poente caminhe dentro de uma pers-

pectiva inclusiva. 

 

2.4.1 A Educação Especial no Estado de RO. 

 

Quanto ao número de pessoas com deficiências no Estado de Rondônia, apresentamos 

os dados compendiados no Censo Demográfico 2010, os dados consideram as informações ge-

radas pelas pessoas pesquisadas que indicaram quais deficiências apresentavam de acordo com 
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o formulário proposto pelo censo. Dentre os tipos de deficiência indicados no questionário se 

apresentavam a visual, auditiva, motora e mental/intelectual.  

 Para a identificação da Deficiência mental ou intelectual3, foi considerada pelo censo a 

dificuldade que a pessoa tem em se comunicar com outros, de cuidar de si mesma, de fazer 

atividades domésticas, de aprender, trabalhar, brincar. 

O Censo não considerou como deficiência mental as perturbações ou doenças mentais 

como autismo, neurose, esquizofrenia e psicose. De acordo com o Censo demográfico 2010, os 

indicadores apontaram que: 

Gráfico 2: Número de pessoas com Deficiência em Rondônia. 

 

Fonte: Elaborada por Aimi (2012, p. 61) com base no Censo de 2010. 

 

 O Censo 2010 indicou que a deficiência com maiores proporções foi a visual, seguida 

da motora, auditiva e intelectual, devemos considerar que diante do envelhecimento da popu-

lação e com a maior expectativa de vida é natural que algumas deficiências se acentuem. 

Quanto aos estudantes matriculados na Educação Básica, a sinopse disponibilizada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) do ano de 2018 aponta que Rondônia registra 

428.929 matriculadas, esse levantamento é realizado nas escolas pelos profissionais que atuam 

na gestão escolar. A tabela abaixo demonstra como a realidade educacional se apresenta no 

Estado de Rondônia, considerando os 52 municípios. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Termo utilizado pelo Censo do IBGE, 2010. 



48 

 

 

 

Quadro 1: Número de Matrículas da Educação Básica. 
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51.191 269.626 59.573 13.601 1476 38.508 12.751 

428.929 MATRÍCULAS 

Fonte: Elaborada pela autora com base na sinopse de 2018 do INEP.4 

 

Conforme observamos o maior número de matrículas está no Ensino Fundamental re-

gular com 62,86% por cento das matrículas computadas, o ensino médio responde por 13,89%, 

sendo que a maior concentração de estudantes encontra-se no Ensino Médio Propedêutico e, 

nos Cursos Técnicos Integrados, em terceiro lugar com 11,93% está a Educação Infantil. 

Quanto ao Ensino Médio Integrado é importante citar que a sinopse registra essa oferta 

em 11 municípios do estado, sendo que em 09 há a presença dos campi do Instituto Federal de 

Rondônia, ranqueados os municípios com maior número de matrículas no ensino médio inte-

grado são: Ji-Paraná com 923 matrículas registradas, seguidos dos municípios de Porto Velho, 

916 matrículas, Ariquemes, 586 matrículas, e Colorado do Oeste com 531. 

Notamos que não foram encontrados registro de matrículas no normal/magistério, du-

rante o ano de 2018 no Estado. Esse dado é extremamente relevante, pois sugere que a formação 

dos professores esteja ocorrendo em nível superior, em cursos de licenciatura plena. Embora a 

atual LDBEN nº 9394/96 ainda verse no seu Art. 62 a formação de professores “[...] para o 

exercício na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecido 

em nível médio, na modalidade normal [...]”, sabemos que essa não é a proposta ideal (BRASIL, 

1996, p. 26). 

                                                 
4
Para a análise que compõe o quadro final de matrículas foram consideradas as somas: O Número de Matrículas 

da Educação Básica é composto pela soma das seguintes Etapas de Ensino: Total da Educação Infantil, Total 

do Ensino Fundamental, Total do Ensino Médio, Curso Técnico Concomitante, Curso Técnico Subsequente, 

Curso FIC Concomitante e Total da Educação de Jovens e Adultos. 
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Pletsch (2009, p. 145) ao discutir a formação de professores destaca que quando esta 

ocorre em nível médio há prejuízos na formação deste profissional: 

Com isso, perdem os educandos, os educadores e toda a sociedade, pois a profissão 

docente precisa dar respostas adequadas e fazer as necessárias intervenções que en-

volvem situações diversas e singulares do desenvolvimento humano. Assim, podemos 

justificar a formação em nível superior como uma das medidas essenciais a serem 

tomadas para que ocorram mudanças educacionais efetivas. 

Em continuidade à análise, atinamos que as modalidades Cursos Técnicos Concomitan-

tes e Curso Técnico Subsequente precisam ter sua oferta ampliada no Estado, pois estas permi-

tem ao educando uma formação técnica aliada a formação geral proposta pelo ensino médio 

propedêutico. 

 Quanto a EJA as matrículas no ensino médio (19.961) foram superiores as apontadas 

no Ensino Fundamental (18.547) esses altos índices nesta modalidade revela o quanto precisa-

mos investir na escolarização dos estudantes que se encontram fora da faixa etária afim de que 

estes concluam seus estudos com sucesso. 

O próximo quadro apresenta a Educação Especial no Estado, os dados incluem as ma-

trículas em classes exclusivas (escolas exclusivamente especializadas e/ou classes exclusivas 

de Ensino Regular e/ou EJA) e de Classes comuns de ensino Regular e/ou EJA, ao todo são 

12.751 matrículas destas 10.938 em classes comuns e 1813 em classes exclusivas. 

Quadro 2: Total de Matrículas na Educação Especial5 
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72 413 5215 3645 957 - 79 79 42 7 14 - 330 164 

485 8860 1036 128 14 494 

TOTAL DE MATRICULAS NAS CLASSES EXCLUSIVAS – 1813 

104 59 317 46 09 - - - - - - 9 1278  

                                                 
5
Para efeito da somatória foi considerado o total da educação infantil, o total do ensino fundamental o total do 

ensino médio, curso técnico concomitante, curso técnico subsequente, curso FIC concomitante e total da EJA. 
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163 363 09 0 9 1278 

TOTAL GERAL DE MATRÍCULAS 

648 9223 1045 128 23 1772 

Fonte: Elaborada pela autora com base na sinopse do INEP 2018. 

 

Quando considerados os dados percebemos que o maior número de matrículas concen-

tra-se nas classes comuns, esse fato é positivo e aponta que Rondônia está em consonância com 

os índices nacionais contribuindo para a inserção dos EPAEE na rede regular de ensino. Entre-

tanto precisamos pensar neste ponto em uma dimensão mais ampla que assegure a estes estu-

dantes a permanência e o êxito, garantindo o sucesso da escolarização. 

A título de elucidação em 2018 o MEC disponibilizou para consulta o documento inti-

tulado Íntegra da Minuta da Política Nacional de Educação Especial equitativa, inclusiva ao 

longo da vida, neste percebemos o aumento de matrículas na Educação Especial em 216% entre 

os anos 1998 a 2017, ou seja, esse quantitativo cresceu de 337 mil em 1998 para mais de 1 

milhão em 2017. Tomado por base o ano de 1998 houve a evolução de 44 mil matrículas para 

897 mil, considerando o ano final de 2017, ou seja, um aumento de 1.942% no período. Tam-

bém houve uma queda de 42% no número de matrículas em Escolas Especializadas/Classes 

Especiais, que totalizavam 293 mil em 1998 e chegaram a 170 mil em 2017 (MEC, 2018).  

De acordo com o Quadro 2 quanto a matrícula dos EPAEE na educação básica em RO 

destacamos que o acesso das crianças na Educação Infantil seja fomentado e assegurado, uma 

vez que o plano Nacional de Educação (2014-204) dispõe na sua primeira meta  a universaliza-

ção até 2016 (já estamos em 2019) da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e a ampliação da oferta de educação infantil em creches, de 

forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos. 

O PNE em específico as estratégias 1.11 e 1.12 destacam como prioridade que seja fo-

mentado a oferta do Atendimento Educacional Especializado complementar e suplementar aos 

alunos da Educação Especial, inclusive com o asseguramento à educação bilíngue para crianças 

surdas e a transversalidade nessa etapa da educação básica. 

 Há o direcionamento para que sejam implementados programas de orientação e apoio 

as famílias, e que as áreas de educação, saúde e assistência social se articulem a fim de que as 

crianças tenham um desenvolvimento integral. 

O Plano Estadual de Educação - PEE (2014-2024) prevê em sua primeira meta que a 

educação infantil em creches seja ampliada de forma a atender no mínimo, 31% das crianças 
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de 0 a 03 anos de idade e que a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 a 05 anos 

de idade seja universalizada até 2016. Dentre as estratégias para os estudantes da Educação 

Especial são previstas no PEE (RONDÔNIA, 2015, p. 84 e 86) as estratégias: 

1.5-Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educa-

cional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiên-

cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, assegu-

rando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da Educação Es-

pecial nessa etapa da educação básica; 

1.17-Garantir a presença do instrutor de Libras, do professor de Braille e Equipe Mul-

tiprofissional nas escolas de Educação Infantil. 

 A Educação Infantil é uma etapa importantíssima e precisa ser garantida a todos os es-

tudantes uma vez que esta contribui para um melhor desempenho dos estudantes ao longo de 

sua vida escolar, em relação aos EPAEE a garantia de que estes estejam matriculados, amplia 

as chances de um encaminhamento para a elaboração de um diagnóstico e uma intervenção 

pedagógica eficaz. 

Em relação a educação no ensino fundamental, observamos que essa etapa responde 

pela maior parcela dos estudantes da Educação Especial demandando ações pontuais para estes 

estudantes. É importante destacar que o PEE direciona estratégias a este público em sua segunda 

meta prevendo: 

2.6- Adquirir e desenvolver tecnologias pedagógicas de qualidade, profissionais qua-

lificados e adequar os espaços físicos para que possam ser desenvolvidas atividades 

que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didá-

ticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da Edu-

cação Especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas, quilombolas e 

ribeirinhas. (RONDÔNIA, 2015, p.87). 

Se esta estratégia for concretizada no Estado daremos um passo importante para a es-

truturação de ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos, entretanto serão necessários 

estudos posteriores ou um melhor acompanhamento do plano para verificação do alcance ou 

não das estratégias propostas. 

Os dados em relação às matrículas no ensino médio assinalam possibilidades de ampli-

ação de vagas nas diferentes ofertas de ensino desta etapa da educação básica. 

Sopesando a sinopse detectamos que dos 52 municípios apenas 09 ofertam o curso téc-

nico integrado ao Ensino Médio, totalizando 79 estudantes, coincidentemente em 08 destes o 

Instituto Federal de Rondônia se faz presente. 

 Estes dados vão à contramão do proposto no PEE (2014-2024) que ao tratar sobre a 

ampliação do atendimento para a população de 15 a 17 anos prevê dentre suas estratégias:  
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3.12- Garantir, a partir da vigência do plano e progressivamente, a expansão das ma-

trículas gratuitas de Ensino Médio integrado à Educação profissional, observando-se 

as peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombo-

las e das pessoas com deficiência; (RONDÔNIA, 2015, p. 91). 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é praticamente inexistente em Ron-

dônia, esse tipo de oferta seria de extrema valia as pessoas com deficiência uma vez que estas 

poderiam ter agregada à sua formação uma capacitação profissional ampliando suas chances de 

entrada do mercado de trabalho. 

Durante a análise um fato que nos chamou a atenção, refere-se ao número expressivo 

de EPAEE matriculados na EJA, esse percentual em tese pode ser explicado se considerados os 

fatores que os estudantes da Educação Especial apresentam maiores índices de abandono, re-

petência e evasão do que os demais estudantes da educação básica, contribuindo para uma mi-

gração a EJA. Quanto às taxas de abandono a Minuta do PNEE (MEC, 2018, p.6) aponta que 

durante o Ensino Fundamental: 

2,7% dos estudantes da Educação Especial deixaram de frequentar a escola nos anos 

iniciais, enquanto 0,9% dos estudantes da Educação Básica abandonaram a escola 

nessa etapa de ensino. Já nos anos finais, 4,4% dos estudantes da Educação Especial 

deixaram a escola, em comparação a 3% de abandono escolar pelos estudantes da 

Educação Básica. A situação inverte a partir do ensino médio, quando este índice foi 

de 5,7% para os estudantes da Educação Especial e 6,6% para a Educação Básica.  

Constatar que os estudantes com deficiência respondem pelo grupo que mais desiste da 

escola aponta para a necessidade desta em se organizar para recebê-los, é preciso que os ambi-

entes educacionais revejam seus currículos, formação de professores a fim de asseverar o su-

cesso dos estudantes com deficiência em todas as etapas da educação básica. 

 No quesito repetência a mesma Minuta (MEC, 2018, p.7) expressa que: 

A diferença entre os estudantes da Educação Especial e os demais estudantes da Edu-

cação Básica é maior nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 27,9% de repetência 

para os estudantes da Educação Especial, contra 7,3% para os outros estudantes da 

Educação Básica. Nos anos finais do Ensino Fundamental a diferença nas taxas de 

repetência entre os dois grupos é menor, mas os estudantes da Educação Especial têm 

15,1% de repetência, sendo que essa taxa é de 11% para os outros estudantes da Edu-

cação Básica. No Ensino Médio, a taxa de repetência é de 10,4% para os estudantes 

da Educação Especial e 10,5% entre os demais estudantes da Educação Básica. 

 Ainda em relação às diferenças entre o sucesso dos demais estudantes em relação aos 

alunos com deficiência, percebemos que as taxas de evasão são maiores entre os EPAEE, a 

mesma Minuta já citada acima (MEC, 2018, p. 7), explana que nos anos iniciais essa taxa re-

gistra 5,5% quando comparada aos demais estudantes da Educação Básica que é de 2,1%. Nos 

anos finais a taxa se acentua (8,9%) enquanto que a dos demais estudantes é de (5,4%), somente 
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no Ensino Médio, a taxas entre os dois grupos se assemelham: 11,1% para os estudantes da 

Educação Especial e 11,2% para os demais estudantes da Educação Básica. 

Outra questão indicativa destes índices na EJA em Rondônia justifica-se na meta 4 do 

PEE, esta antevê garantir a universalização do ensino no mínimo em 50% o atendimento a 

população de 4 a 17 anos, desse modo, a estratégia 4.6 tem como finalidade: 

4.6- assegurar a partir do 1º ano de vigência do Plano e num prazo de 3 anos, que as 

instituições de ensino viabilizem certificação de conclusão de curso, aos educandos 

com deficiência e que não tenham alcançado os resultados de escolarização previstos 

no art.32, inciso I da LDB 9394/96, encaminhando-os para a Educação de Jovens e 

Adultos e/ou cursos profissionalizantes, conforme Art. 16 da Res. CNE/CEB/2011, 

nos períodos diurno ou noturno; (RONDÔNIA, 2015, p. 94). 

É necessário assegurar a oferta dessa modalidade uma vez que muitos estudantes com 

deficiência ao concluírem o ensino fundamental são encaminhados a EJA por estarem fora da 

faixa etária. 

De acordo com a sinopse do INEP quanto à localização das pessoas com deficiência 

matriculadas, 87,57% se encontram na zona urbana e 12,43% na zona rural. 

Os índices apresentados sobre os estudantes que estão na zona rural nos leva a subtender 

que muitos estão se deslocando do campo a cidade para estudarem. Outra realidade também 

vivenciada em nosso estado são as escolas-polos demandando muitas vezes que mesmo na zona 

rural os alunos tenham que enfrentar vários quilômetros até chegarem à escola, por fim sabemos 

que um dos maiores desafios dos alunos que residem no campo é o acesso à escola. 

Caiado e Gonçalves (2014, p. 120) enfatizam que “[...] o direito ao transporte escolar 

público é fundamental na concretização do direito à educação, assim como na materialização 

da interface entre a educação do campo e a Educação Especial, porque interfere no acesso, 

frequência, permanência, evasão e no processo de ensino-aprendizagem”. Em sua discussão as 

autoras frisam que é extremamente necessário questionarmos sobre o que e como está ocor-

rendo este deslocamento? Sobretudo na nossa região que apresenta uma diversidade tão grande, 

dependem do transporte: ribeirinhos, indígenas, quilombolas e os estudantes do campo. 

Uma preocupação em especial e que merece estudos aprofundados em pesquisas, refere-

se ao deslocamento das crianças matriculadas na Educação Infantil, uma vez que o PEE na 

estratégia 1.16 descreve a necessidade em se elaborar e implantar leis para o transporte destas.  

Outro quesito apurado neste estudo se refere à forma como estão classificados os 

EPAEE quanto ao sexo/raça em Rondônia. 

Tabela 1: Número de matrículas da Educação Especial, por sexo e cor/raça. 
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834 927 86 1786 18 24 1540 1767 208 3671 38 39 

TOTAL - 3675 TOTAL - 7263 

CLASSES EXCLUSIVAS 

336 204 30 216 4 5 466 205 37 299 7 4 

TOTAL - 795 TOTAL -1018 

Total de matrículas por sexo e cor/raça 

4470 8281 

Fonte: Elaborada pela autora com base na sinopse do INEP 2018. 

 

Observando as informações contidas na tabela 1 deduzimos que a maior concentração 

de estudantes por sexo está entre o público masculino com 64,95%, ao passo que o feminino 

registra 35,05%. 

  A cor parda entre o público masculino é a mais alta com 47,94% em seguida a branca 

com 23,81%, entre os não declarados a taxa foi de 24,22 %, a indígena registrou 0,52% e a 

amarela 0,55%, entre os estudantes da raça/cor preta o índice foi de 2,95%. 

 Entre os EPPAE do sexo feminino a cor/raça com maiores índices é a parda, 55%, em 

seguida a branca com 25,30%, a indígena, 0,65 % e a amarela com 0,50% e a preta com 2,60%, 

entre os não declarados a taxa foi de 26,17%. 

 Identificamos que os dados apresentados quanto a distribuição de cor/raça assinalam 

que os registros entre indígenas, amarelos e negros em nosso estado são poucos, essa questão 

também se reflete entre as pesquisas que abordam a questão da deficiência entre esses grupos. 

 Em consulta às dissertações abordando essa temática no Estado tendo como referência 

os trabalhos dispostos na biblioteca da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) encontramos 

apenas a pesquisa de Venere (2005) que abordou em sua pesquisa a necessidade de políticas 

públicas para as populações indígenas com necessidades especiais em Rondônia enfatizando o 

desafio da dupla diferença.  

As questões da faixa etária também foram examinadas como sugere a tabela 2: 
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Tabela 2: Número de matrículas da Educação Especial por faixa etária. 

Classes comuns 

Até 14 anos 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 
35 anos ou 

mais 

      

8051 1939 782 78 28 60 

Total de alunos nas classes comuns  10.938 

Classes Exclusivas 

345 162 425 226 207 448 

Total de alunos nas classes exclusivas – 1813 

8396 2101 1207 304 235 508 

Total de matrículas – 12.751 

Fonte:Elaborada pela autora com base na sinopse do INEP 2018. 

 

 Percebemos que os EPAEE com até 14 anos são maioria, e respondem por 65,85% dos 

estudantes matriculados, o segundo grupo mais expressivo são os de 15 a 17 anos, dentre os 

demais grupos chama atenção o número expressivo de estudantes acima de 35 anos que se 

encontram principalmente nas classes exclusivas. 

 Quanto à questão do alto número de estudantes acima de 35 anos que se encontram nas 

classes exclusivas, vemos os reflexos das políticas educacionais que antecederam o paradigma 

da inclusão, no qual os estudantes ficavam a margem do sistema regular de ensino frequentando 

instituições especializadas e sendo alvo de um processo de escolarização diferenciado que nem 

sempre contemplava as potencialidades dos alunos. 

Em relação ao número expressivo de estudantes com deficiências fora da faixa etária os 

dados somente comprovam que nossa escola ainda precisa avançar na compreensão de que estes 

estudantes precisam ser olhados com os olhos da possibilidade e não somente com os olhos da 

limitação. Para Martínez e Tacca (2011, p. 8) a escola precisa proporcionar: 

[...] garantia dos recursos de infraestrutura e técnicos ou de acessibilidade, necessários 

para que esses alunos possam realmente usufruir o que a escola pode lhes oferecer. 

Entretanto, o que consideramos essencial para uma efetiva inclusão escolar não tem 

sido objeto d atenção central por parte dessas políticas: a aprendizagem de todos aque-

les que, hoje, estão na escola, mas que não conseguem acompanhar suas exigências.  

As próximas discussões atinentes às tabelas 3 e 4, trazem um panorama de como os 

estudantes estão distribuídos quanto ao tipo de deficiência, transtornos ou altas habilidades/su-
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perdotação. Para uma melhor clarificação os dados foram separados, na tabela 3 estão classifi-

cados por tipo de deficiência, e na tabela 4, estão agrupados os Transtornos Globais de Desen-

volvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). 

Compreendemos que identificar a quantidade de estudantes, e suas deficiências é im-

prescindível. As informações encontradas podem indicar quais grupos e que situações ainda 

precisam ser investigadas em nosso Estado demandando a ampliação de políticas públicas efi-

cazes para a escolarização destes alunos. 

Tabela 3: Número de matrículas da Educação Especial, por tipo de deficiência6 
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83 840 184 331 1 1054 7266 655 

TOTAL DE MATRÍCULAS CLASSES COMUNS -10.414 

CLASSES EXCLUSIVAS 

8 47 48 48 1 337 1582 318 

TOTAL DE MATRÍCULAS CLASSES EXCLUSIVAS – 2389 

TOTAL GERAL DE MATRÍCULAS 

91 887 232 379 2 1391 8848 973 

Fonte: Elaborada pela autora com base na sinopse do INEP 2018. 

 

Quanto às deficiências Cegueira, Baixa Visão, Surdocegueira e Deficiência Intelectual 

percebe-se que no Estado de Rondônia as pesquisas registradas sobre essa temática precisam 

ser ampliadas. Em consulta ao banco de teses da CAPES, tendo como referência as pesquisas 

produzidas pela UNIR não foram encontrados trabalhos que discutam essa questão. 

Um fato que nos chama a atenção em relação a Tabela 3, é o número elevado de estu-

dantes identificados com Deficiência Intelectual. 

                                                 
6
 1-O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 

2-Não inclui matrículas em turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 

  3-Inclui matrículas de alunos com algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas ha-

bilidades/superdotação em Classes Comuns de Ensino Regular e/ou EJA. 

  4-Inclui somente matrículas de alunos com alguma deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação informados no Censo Escolar da Educação Básica, caso tenha mais de uma deficiência 

será contado apenas uma vez. 

  5-O mesmo aluno pode ter mais de um tipo de deficiência ou transtorno global do desenvolvimento e ter altas 

habilidades/superdotação. 
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Sabemos que a identificação de alunos com deficiência intelectual é altamente com-

plexa, e por este motivo neste grupo comumente podem estar inseridos um grande grupo de 

indivíduos dos quais a sociedade não consegue explicar o suposto “fracasso” escolar, vivenci-

ado por tantos estudantes nas escolas brasileiras. 

 Discutindo essa problemática Martínez e Tacca (2011, p. 26-27) destacam: 

Na escola, os conflitos gerados pelo fato de a criança não aprender acalmam- se e 

desfazem-se com o diagnóstico, como se ele tivesse um poder mágico de resolver 

todas as questões. Por não conceber formas diversificadas de trabalhar, enxergando 

as causas do não aprendizado para além de sua competência, o professor deposita no 

aluno a responsabilidade pela aprendizagem e pelo seu possível fracasso. O olhar clí-

nico que enxerga apenas fragmentos isolados de uma realidade torna-se o retrato da 

totalidade do ser. 

Percebemos que a falta de conhecimentos sobre o que é de fato a deficiência intelectual 

contribui para perpetuação de estereótipos sobre esse grupo, sobretudo em relação a capacidade 

de aprendizagem destes estudantes. 

Em relação aos Surdos, constatamos maior incidência de trabalhos na área, dez pesqui-

sas foram contabilizadas nos repositórios da UNIR. Sobre a formação dos docentes foram es-

tudadas as vertentes formação do professor por Cunha (2014) e Reis (2013), as variações lin-

guísticas na Libras por Espíndola (2018), as linhas currículo, educação Bilíngue e práticas  pe-

los pesquisadores Santos (2017),  Moret (2017), a Libras na graduação em saúde foi discutida 

por Correia (2015), a inclusão sob a ótica do aluno foi contemplada por Costa (2013), a cultura 

visual surda, a literatura e a tradução de música foram consideradas respectivamente  por Souza 

(2015), Neves (2015) e Silva (2017). 

Quanto a necessidade de políticas públicas para este grupo, Espíndola (2018) chama a 

atenção para o fato de que em sua pesquisa 100% dos entrevistados eram filhos de pais ouvintes. 

Este dado segundo o autor deveria servir para se pensar em políticas que fortalecessem “[...] o 

laço familiar, tanto no aspecto comunicacional, quanto no emocional” (ESPÍNDOLA, 2018, p. 

61), bem como a formação de profissionais para o ensino da Libras na escola.  

Outra questão que pode favorecer o fortalecimento de políticas públicas para esses es-

tudantes em Rondônia é a verificação do hibridismo no processo educacional do Surdo, ou seja, 

o bilinguismo nas escolas e as discussões nos currículos escolares, este fato é ressaltado pelos 

estudiosos como Reis (2013), Neves (2015). 

Já a deficiência física tem sido abordada principalmente quando os estudos relacionam-

se com a temática acessibilidade, Antunes (2017) e Costa (2016), trouxeram em seus estudos 

os desafios para a concretização da acessibilidade nos Institutos Federais de Rondônia. 
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A Tabela 4, apresenta os dados da sinopse em relação as matrículas dos estudantes iden-

tificados com TGD e AH/SD. 

Tabela 4: Número de matrículas da Educação Especial, TGD/AH/SD 

CLASSES COMUNS 

Autismo 
Síndrome de 

Asperger 

Síndrome de 

Rett 

Transtorno Desinte-

grativo da Infancia 
Altas Habilidades/Superdotação 

1025 155 30 413 616 

TOTAL GERAL 

CLASSES EXCLUSIVAS 

57 8 6 47 2 

Fonte: Elaborada pela autora com base na sinopse do INEP 2018. 

 

Apreendemos que um grupo que desponta na tabela acima diz respeito aos estudantes 

com Autismo, sabemos que quanto mais cedo for efetuado o diagnóstico destes estudantes mai-

ores as chances no seu processo de escolarização, sendo desconhecido por muitas pessoas esse 

transtorno caracteriza-se:  

[...] por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos 

contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais 

de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, man-

ter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diag-

nóstico do transtorno do espectro autista requer a presença de padrões restritos e re-

petitivos de comportamento, interesses ou atividades (APA, 2014, p. 32).  

Outro grupo ignorado nos estudos realizados em Rondônia, e na efetivação de políticas 

públicas são os estudantes com AH/SD, geralmente esses indivíduos passam pelo sistema edu-

cacional sem receberem um olhar diferenciado ou terem suas habilidades aprimoradas, pois 

erroneamente acredita-se que eles não precisariam de suporte uma vez que não apresentariam 

dificuldades no ambiente escolar. 

Essa situação pode ser revertida caso o estado cumpra a estratégia 4.8 do PEE (RON-

DÔNIA, 2015, p. 94), que visa “implantar no prazo de 02 anos a partir da vigência do Plano, 

uma sala polo especifica para estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, em cada muni-

cípio”. 

 Ao procurar informações sobre estes núcleos em Rondônia, encontramos uma reporta-

gem no Portal do Governo do Estado de Rondônia de 4 de setembro de 2017, intitulada ‘Alunos 

superdotados de Rondônia desafiam preconceito e projetam pesquisas e iniciativas para trans-

formar a sociedade’. A reportagem dava ênfase a um programa de robótica oferecido a estu-

dantes superdotados em escolas estaduais, desenvolvido nas salas de recurso das escolas, de 13 
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escolas distribuídas nos municípios de Pimenta Bueno, Alvorada do Oeste, Ji-Paraná, Colorado 

do Oeste, Ariquemes, Ouro Preto e Porto velho.  

Paira em nossa sociedade a ideia que os estudantes pertencentes a este grupo são apenas 

aqueles com a inteligência lógico-matemática ou linguística acentuada, ora sabemos que nos 

estudos propostos por Gardner (1995) não se atribui valores a esta ou aquela inteligência todos 

os indivíduos são potencialmente capazes. O autor apresenta uma lista mencionando sete inte-

ligências que são: a linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, e as 

duas formas da inteligência pessoal - a interpessoal e a intrapessoal. 

Paralelamente a apresentação dos dados disponibilizados pela sinopse, também foi efe-

tuada pela pesquisadora um trabalho de levantamento junto ao banco de teses e dissertações da 

CAPES com foco nos trabalhos desenvolvidos na UNIR, a fim de verificar quais deficiências 

tem sido mais estudadas pelos pesquisadores.Como descritores utilizamos o termo “Educação 

Especial”.  

Quadro 3: Produções acadêmicas da UNIR sobre Educação Especial. 

ANO TÍTULO E AUTOR 

 Temática Políticas Públicas 

2005 VENERE, Mário Roberto. Políticas públicas para populações indígenas com necessidades espe-

ciais em Rondônia: o duplo desafio da diferença.'  

2012 1. SILVA, Deusodete Rita da. Políticas públicas para a Educação Especial em Rondônia. 

2014 FERRAZZO, Gedeli. Educação Especial Inclusiva versus instituições especializadas:uma abor-

dagem histórico-crítica das políticas educacionais em Ariquemes-RO. 

 Temática Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 

2013 2. NUNES, Nilta Moreira Braga. Formação continuada em educação inclusiva 

2013 3. BATISTA, Geisa Cristina. Atendimento educacional especializado:trabalho e formação docente 

2014 SILVA, Sonia Carla Gravena Candido da. Formação docente para os desafios da educação inclu-

siva: um estudo a partir das Salas de Recursos Multifuncionais em Porto Velho 

2015 MARTINS, Nayra Suelen de Oliveira. A identidade profissional do professor formador de pro-

fessores para a educação inclusiva: formação docente e práticas pedagógicas  

2017 BATISTA, Suelene da Silva. Práticas pedagógicas no contexto da inclusão no IFRO campus 

Porto Velho Calama 

 Temática T            Transtorno Global do Desenvolvimento - Autismo  

2014 GUEDES, Nelzira Prestes da Silva. O adolescente com autismo e escolarização: em busca da-

quele que não se vê. 

2015 ANJOS, Reinaldo Tavares dos. O computador como instrumento mediador na educação de alu-

nos autistas. 

 Temática Defici     Deficiência auditiva/surdez 

2013 4. COSTA, Maria Freire da. A inclusão escolar sob a ótica do aluno com surdez: subsidiar reflexões 

para a psicologia e a educação' 

2013 5. REIS, Dulcilene Saraiva. Formação docente e educação de surdos: um encontro com a dife-

rença, cultura e identidade surda.  

2014 6. CUNHA, Jusiany Pereira da. Os desafios da formação docente na aprendizagem dos alunos com 

surdez da rede municipal de Ji-Paraná/RO 

2015 7. SOUZA, Andreia Teschi Motta. A poética do olhar: a cultura visual surda no contexto poético 

amazônico 

2015 8. CORREIA, Luana Paula de Figueiredo. Libras na graduação em saúde: um olhar para assistên-

cia ao surdo 

2015 9. NEVES, Claudete Marques das. Literatura surda: uma literatura descolonizadora? 
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2017 10. SANTOS, Girlane Brito dos. Currículo na educação bilíngue para surdos: concepções e meto-

dologias desenvolvidas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bilíngue para 

Surdos de Porto Velho 

2017 11. MORET, Marcia Cristina Florencio Fernandes. A proposta bilíngue na educação de surdos: prá-

ticas pedagógicas no processo de alfabetização no município de Colorado do Oeste/RO 

2017 12. SILVA, Amauri Moret da. Tradução de música & educação de surdos 

2018 13. ESPINDOLA, Amarildo João. Variação linguística na Libras: estudos dos sinais de Porto Velho 

(RO) e Rio Branco (AC) 

Temática Aces      Acessibilidade 

2016 14. COSTA, Michele Gomes Noe da. A inclusão pelo olhar do incluído: a acessibilidade nos campi 

do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) 

2017 15. ANTUNES, Cleuza Diogo. Acessibilidade e inclusão na biblioteca do Instituto Federal de Ron-

dônia 

 Temática Atend     Atendimento Educacional Especializado 

2012 16. FONTES, Diana Campos. Atendimento Educacional Especializado: um estudo de caso. 

 Temática Altas     Altas Habilidades/Superdotação 

2016 17. MACHADO, Sonia Maria Teixeira. “Espacialidade e subjetividades femininas” altas habilida-

des/superdotação no NAAHS/S em Porto Velho-RO 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Considerando o quadro3 vemos que alguns temas têm sido mais explorados pelos pes-

quisadores, Cunha (2014) e Reis (2013), apontaram a necessidade da formação de professores 

para atuarem junto aos alunos surdos; Moret (2017) e Santos (2017) destacaram a relevância 

do currículo na educação bilíngue para surdos, questões como as variações linguísticas foram 

contempladas por Espíndola (2018); temáticas como a cultura surda e a inclusão do aluno e a 

Libras na graduação em saúde também foram contempladas nos estudos de Souza (2015), Costa 

(2013), Correia (2015), Neves (2015) e Silva (2017). 

 Quanto às pesquisas relacionadas ao campo das políticas públicas em atendimento aos 

estudantes com deficiência, formação de professores e práticas pedagógicas e o atendimento 

educacional especializado foram detectados 09 trabalhos, o de Venere (2005) em específico é 

o único que abordou a urgência de políticas públicas voltadas aos estudantes indígenas com 

deficiências. Este embora seja o estudo mais antigo ainda demonstra sua relevância diante do 

descaso da atual política brasileira diante dos dois grupos representados. 

 As pesquisas dos autores (as) Silva (2014), Batista (2013), Fontes (2012), chamaram a 

atenção para a necessidade da capacitação de professores para realizarem o AEE dos EPAEE. 

Apesar de este atendimento ser assegurado na LDB vemos que o mesmo ainda apresenta inú-

meros desafios para sua consolidação.  
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Ressaltamos nessa análise a inexistência de trabalhos contemplando outras deficiências 

tais como Surdocegueira, Deficiência Visual/Cegueira e Deficiência Intelectual. Quanto ao 

TGD embora o número de registro de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

esteja em ascendência em Rondônia vemos que poucas discussões têm sido levantadas a este 

respeito, a temática foi abordada pelos autores Guedes (2014) e Anjos (2015). 

Quanto as AH/SD os estudos são tímidos, encontramos apenas a pesquisa realizada por 

Machado (2016) e por fim detectamos que os estudos envolvendo as deficiências entre grupos 

específicos, tais como quilombolas, indígenas, população rural, precisam ser ampliados a fim 

de apresentar indicativos de como essas questões são abordados na nossa realidade, pois através 

desses apontamentos é possível que se sejam cobradas ações juntos aos órgãos responsáveis. 

A relevância dos estudos na área da identificação de quem são os estudantes com defi-

ciências em todas as regiões brasileiras, em específico em Rondônia é de suma importância 

principalmente diante da proposta da nova reforma da previdência que afeta diretamente esse 

grupo, com prejuízos maiores para as mulheres. 

Conforme informações veiculadas, existem dois tipos de aposentadoria, a por tempo de 

contribuição e a por idade. No primeiro caso a contribuição varia de acordo com o grau da 

deficiência do trabalhador, no grau leve o tempo de contribuição dos homens é de 33 anos e a 

mulher 28, no grau moderado 29 anos para o homem e 24 para a mulher e no grau grave 25 

anos para o homem e 20 para a mulher (KAORU, 2019). 

Em relação a aposentadoria por idade, a idade mínima para os homens seria de 60 anos 

e as mulheres 55, de acordo com a nova proposta, a contribuição por idade deixa de existir e 

afeta principalmente as mulheres. Se tomarmos como exemplo uma mulher com deficiência 

leve que antes precisaria contribuir por 28 anos, de acordo com a nova proposta esta precisa 

contribuir sete anos a mais.  

Essa realidade afeta diretamente as pessoas com deficiência que além de terem que con-

tribuir por mais tempo, também enfrentam dificuldades para se inserirem no mercado de traba-

lho.    
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3 CURRÍCULO, FORMAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS: UM 

OLHAR PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Esta terceira seção visa discutir o currículo e suas implicações na formação do professor 

para atuar junto aos EPAEE, destaca-se neste processo a urgência das práticas educativas in-

clusivas para a consolidação de um processo de escolarização no qual os alunos com deficiência 

sejam compreendidos como iguais e ao mesmo tempo suas diferenças e necessidades específi-

cas sejam consideradas, pois somente dessa forma é possível se obter o sucesso no ensino-

aprendizagem desses estudantes. 

 

3.1 O currículo na formação do docente inclusivo 

 

Estudar o currículo assim como defini-lo é uma tarefa complexa, para tanto utilizamos 

nesta seção as contribuições de McLaren (1997), Sacristán (2000), Silva (2010), Apple (2008) 

que apontam que sobre o currículo incidem relações ligadas a cultura, poder e ideologia, e que 

estas podem e são determinantes na construção ou não de uma sociedade mais justa e igualitária 

a todos os indivíduos em seu processo de escolarização.  

Sacristán (2000) discutindo sobre a terminologia currículo na sociedade espanhola re-

vela que este é um conceito recente e que outros contextos culturais e pedagógicos contavam 

com maior tradição nesta definição, ressaltando nessa primeira contextualização os estudos da 

literatura norte americana.  

Libâneo (2008, p.169) esclarece que o termo currículo possui vários sentidos e que ‘eti-

mologicamente, significa ‘ato de correr, percurso’ (do verbo latino currere =correr) e que no 

‘linguajar comum ainda predomina a ideia de currículo como o conjunto das disciplinas que o 

aluno deve percorrer, ou seja, o plano de estudos ou a grade curricular, a fim de obter uma 

titulação ou um diploma). 

 Apple (2008), Silva (2010) descrevem que foi durante os anos 1920 nos Estados Unidos 

que o currículo aparece como objeto específico de estudos e pesquisas, assumindo num primeiro 

momento um forte controle social. Esse claro interesse pela escolarização dentro dos padrões 

do controle social deve-se aos primeiros especialistas da área, Charters e em especial Bobbitt 

que viam o currículo como um processo de racionalização de resultados educacionais. 
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Esse ideal de currículo atendia no primeiro momento ao contexto vivenciado na socie-

dade americana marcada pelo “[...] processo de industrialização e os movimentos migratórios, 

que intensificavam a massificação da escolarização [...]” (SILVA, 2010, p.12).  

Entretanto, à medida que a sociedade foi mudando, novos contextos foram surgindo 

exigindo que a temática fosse considerada no campo político-social, sendo necessário “[...] que 

o currículo seja analisado no contexto em que acontecem suas práticas educativas e os resulta-

dos são expressados” (SACRISTÁN, 2000, p.17), desse modo: 

[...] os currículos são expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre 

o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os 

fins da educação no ensino escolarizado. Por isso, querer reduzir os problemas rele-

vantes do ensino à problemática técnica de instrumentar o currículo supõe uma redu-

ção que desconsidera os conflitos de interesses que estão presentes no mesmo. O cur-

rículo, em seu conteúdo e nas formas através dos quais se nos apresenta e se apresenta 

aos professores e aos alunos é uma opção historicamente configurada , que se sedi-

mentou dentro de uma determinada trama cultural , política e social e escolar; está 

carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar (SACRISTÁN, 

2000, p. 17). 

Logo para entendermos o processo de construção do currículo no contexto educacional, 

(entre estes o brasileiro) é necessário compreendermos como a trajetória curricular foi se cons-

tituindo historicamente, assim tomamos a divisão teórica proposta por Silva (2010) ao definir 

três teorias que cercam o currículo entre estas as teorias tradicionais, as teorias críticas e as 

teorias pós-críticas, baseadas principalmente na relação de poder bem como no “[...] centro de 

um território contestado [...]” (SILVA, 2010, p.16). 

Para essa teorização Silva (2010) esclarece que a questão do poder é determinante para 

separar as teorias tradicionais das teorias críticas e pós-críticas que se preocupam com as cone-

xões entre saber, identidade e poder. De acordo com a categorização baseada na ênfase concei-

tual abordada temos: 

Teorias Tradicionais: ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organi-

zação, planejamento, eficiência, objetivos. 

Teorias críticas: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capita-

lismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo 

oculto, resistência. 

Teorias pós-críticas: identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e dis-

curso, saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. 

Na teoria tradicional, há uma prevalência pelo conservadorismo, em geral espera-se que 

o sistema educacional funcione como uma empresa comercial onde os resultados confirmam 
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ou não a eficiência proposta, garantindo que a educação se torne científica, e prepare os estu-

dantes para a vida adulta, nesta perspectiva teórica a questão do currículo transforma-se numa 

questão de organização essencialmente técnica. 

Sacristán (2000) analisando este contexto discorre que a partir da crise do Sputinik 

(1957) ocorre um movimento de volta ao básico (backtobasics),onde: 

[...]às aprendizagens fundamentais relacionadas com a leitura, a escrita e as matemá-

ticas frente à consciência do fracasso escolar e a preocupação economicista pelos gas-

tos em educação, expressa as inquietações de uma sociedade e dos poderes públicos 

pelos rendimentos educativos, preocupação própria de momentos de recessão econô-

mica, crise de valores e corte nos gastos sociais, que de alguma forma, direcionam as 

estratégias que orientaram a organização do currículo (SACRISTÁN, 2000, p. 40). 

 Neste contexto, Sacristán (2000) esclarece que na lógica taylorista um especialista, pe-

rito reúne os conhecimentos necessários para gerir o trabalho, onde cada funcionário realiza o 

seu trabalho de acordo com os princípios científicos, em suma o gestor planeja e o operário 

executa, com isto “[...] perde-se de vista a dimensão histórica, social, cultural do currículo, para 

convertê-lo em objeto gestionável [...]” (SACRISTÁN, 2000, p. 46). 

Desse modo cabe ao professor tão somente executar o currículo que lhe está posto, evi-

tando discuti-lo e elucidar pontos controversos. Apple (2008) nos alerta quanto a esse retrocesso 

histórico ao afirmar que: 

O retorno a compreensões rasas de ciência, a busca de soluções técnicas baseadas 

nessas compreensões, um novo gerenciamento que se baseia no aspecto massificante 

de um regime em que se “mede qualquer coisa que aconteça nas salas de aula”, a 

redução da educação às habilidades voltadas ao mercado de trabalho e a cultura do 

poder – essas coisas não são ficção. Deparamo-nos com elas todos os dias, com o 

apoio de um governo que parece ter a intenção de dar aos mais poderosos segmentos 

da sociedade – que poderíamos chamar simplesmente de mais vorazes – tudo o que as 

pessoas comuns lutaram para adquirir ao longo dos anos. Isso deve ser interrompido, 

e a educação tem um papel a desempenhar nesse processo (APPLE 2008, p. 13). 

 Aqui cabe um recorte, uma ponte com a atual conjuntura política brasileira, que em 

tempos de crise retira investimentos da educação, prioriza o ensino técnico em detrimento de 

uma formação ampla e valorativa do cidadão e classifica divergência de opiniões ou as pesquisa 

no campo das ciências sociais como “Balbúrdia”. 

 No Brasil quando tratamos da educação dos EPAEE na perspectiva das teorias tradici-

onais, percebemos conforme afirma Rodrigues (2018, p. 98) que: 
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[...] a educação de estudantes público alvo da Educação Especial consolidou-se por 

meio das escolas especiais, cujo foco do trabalho educativo voltava-se para o desen-

volvimento de habilidades manuais, atividades de vida diária e socialização; ou seja, 

por muito tempo não se aprofundaram nas questões para a escolarização dessas pes-

soas e no Brasil, até a década de 1950, praticamente não se falava em Educação Es-

pecial. Foi a partir de 1970 que a Educação Especial passou a ser discutida, tornando-

se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos 

normativos federais e estaduais e de classes especiais. 

 Esse currículo paralelo contribuiu para que muitos EPAEE não tivessem acesso ao que 

era ensinado nas escolas regulares contribuindo para o ideário que os estudantes com deficiên-

cia não eram capazes de aprender como os demais estudantes. 

Na década de 1960, algumas mudanças no cenário mundial e brasileiro vão impulsionar 

as discussões a respeito do currículo pondo em xeque as teorias tradicionais, Silva (2010) cita 

entre esses movimentos a independência das colônias europeias, protestos estudantis, luta pelos 

direitos civis, movimento feminista e no Brasil a lutas conta a ditadura. 

 Neste contexto emergem as teorias críticas que procuram compreender com base em 

uma análise marxista o que o currículo faz. Segundo Silva (2010), as teorias críticas são “[...] 

de desconfiança, questionamento e transformação social [...]”, onde a preocupação se estabe-

lece sobre o que o currículo faz. 

 Dentre os teóricos apontados por Silva (2010) que trazem luz sobre este momento, des-

tacam-se o filósofo Louis Althusser que vai estabelecer uma conexão entre educação e ideolo-

gia, os autores Bowels e Gintis denunciam que as escolas dirigidas aos trabalhadores tendem a 

privilegiar relações sociais que colocam os estudantes em questões de subordinação e  Bordieu 

e Passeron, que enfatizam que a dinâmica da reprodução social está centrada no processo de 

reprodução cultural, onde a cultura de prestígio é das classes dominantes. 

Explicando esse processo Apple (2008, p. 37) diz que: 

Não há apenas a propriedade econômica; há também a propriedade simbólica – capital 

cultural –, que as escolas preservam e distribuem. Assim, podemos agora começar a 

entender mais perfeitamente como as instituições de preservação e distribuição cultu-

ral, como as escolas, criam e recriam formas de consciência que permitem a manuten-

ção do controle social sem a necessidade de os grupos dominantes terem de apelar a 

mecanismos abertos de dominação. 

 No campo das teorias críticas não existe uma neutralidade, ou seja, não há espaço para 

um conteúdo neutro, que não externe uma posição ideológica definida, a “[...] seleção de um 

tipo de cultura com predomínio sobre outra induz os privilegiados, que se ligam com a cultura 

dominante, ao adquirirem cada vez mais Educação Especializada, com todas as mutilações que 

a especialização comporta, e os menos favorecidos, ao fracasso escolar e ao distanciamento 

consequente do mundo cultural[...]” (SACRISTÁN, 2000, p. 65). 
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 Sacristán (2000) ao defender que o currículo é uma ponte entre a teoria e prática enfatiza 

o quanto é necessário que se pense o currículo como um problema social e político. Desse 

modo, reforça a importância social de os professores repensarem esse currículo de modo a aten-

der as diversidades propostas pela educação, e entre os diversos grupos a serem contemplados 

estão os EPAEE que embora não citados explicitamente por este autor, exigem uma nova pos-

tura da escola e dos educadores, um compromisso ético a fim de que suas necessidades sejam 

mitigadas.  

À medida que os professores são os primeiros consumidores dos currículos decididos 

desde fora e elaborados através dos materiais didáticos, são receptores da prefiguração 

da experiência profissional que está nessas elaborações exteriores; estas tem uma 

força importante de socialização profissional sobre os docentes, porque transmitem 

mensagens explicitas e ocultas sobre a seleção de conteúdos, formas de organiza-los, 

de apresentá-los aos alunos, elaborá-los através de meios diversos, relacioná-los com 

a cultura própria do aluno, integrá-los com outros conteúdos, etc.(SACRISTÁN, 

2000, p. 82). 

 A fim de elucidar o quão pernicioso o currículo pode ser ou se tornar, principalmente 

quando este se propõe a atender tão somente os grupos que estão no poder, cabe neste momento 

citar uma cena do filme a Vida é Bela do diretor Roberto Benegni, por acreditar que a mesma 

represente e expresse a complexidade existente nas discussões curriculares, que temos discutido 

até esse momento e que denunciam o quanto as escolas “[...] ensinam um currículo oculto que 

parece unicamente voltado à manutenção da hegemonia ideológica das classes mais poderosas 

da sociedade” (APPLE, 2008, p. 81). 

 A cena passa-se antes do início da 2ª guerra mundial, durante o jantar alguns cidadãos 

discutem a importância do currículo ensinado nas escolas do campo para as crianças alemãs de 

7 anos, estudantes do 3ª ano primário. Uma senhora está surpresa com o grau de complexidade 

exigido nos problemas de matemática. 

 Aparentemente esta cena, poderia se assemelhar as discussões que enfrentamos cotidi-

anamente quando questionamos se o currículo está adequado ou não, a realidade da escola que 

trabalhamos? Se as crianças e jovens atendem o grau exigido nas salas de aula? No entanto a 

cena do filme vai se revelando bem mais complexa, um ouvido mais apurado do expectador, 

volta-se para o problema a ser resolvido pelas crianças exposto pela senhora do filme: 

Senhora – [...] ouçam este problema, eu ainda me lembro porque fiquei chocada. Pro-

blema; 

- Um louco custa ao estado 4 marcos por dia, um aleijado 4 marcos e meio, um epi-

léptico 3 marcos e meio. Se o custo médio é de 4 marcos ao dia e, os pacientes são 

300 mil, quanto se economizaria se tais indivíduos fossem eliminados?suprimidos?  

Neste momento a personagem Dora( que mais tarde no filme enfrenta os campos de 

concentração) expõe seu espanto: “Dora: - Meu DEUS do céu! Não é possível!” 
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A senhora continua falando e mostra sua surpresa aos que estão ouvindo o problema. 

Senhora; - Eu tive a mesma reação Dora. Meu DEUS do céu, não é possível que um 

menino de 7 anos resolva um problema desse tipo. O cálculo é complexo, as propor-

ções, as porcentagens requerem o mínimo de informações algébricas. Não!isso é para 

classes mais adiantadas, claro!  

Um cavalheiro a mesa, mostra uma rápida solução ao problema e explica a senhora: 

Cavalheiro- Mas não!basta uma multiplicação, quantos aleijados são mesmo?300 mil? 

300 mil por 4, se matarmos todos economizaremos um milhão e duzentos mil marcos 

por dia, fácil não é?! 

Neste momento a senhora responde: “Senhora - Exato! Parabéns!,mas você é um 

adulto, na Alemanha, um problema para crianças de 7 anos, ah! Realmente é outra 

raça (A VIDA..., 1997) 

 A cena acima descrita nos faz refletir que quando o currículo é validado somente pela 

sua eficiência científica (a questão matemática proposta) não abordando questões filosóficas e 

sociológicas, ou quando se destina a atender tão somente uma parcela da população, decidindo 

quem deve ou não participar de um processo educativo, ou quando fundamenta seu discurso 

sobre a égide do politicamente correto, imprimindo uma única marca de cultura, devemos estar 

certos que os resultados sempre serão/são desastrosos para os menos favorecidos. 

 É imprescindível pensarmos que há sempre um perigo eminente quando “A história dos 

povos repete seguidamente a lição nunca aprendida de que os grupos humanos não hostilizam 

e não dominam o “outro povo” porque ele é diferente. Na verdade, tornam-no diferente para 

fazê-lo inimigo” (BRANDÃO, 1985, p.1). 

 McLaren (1997, p. 146) propõe diante desse quadro a urgência na reformulação desse 

conteúdo só assim é possível:  

[...] afirmar as vozes das pessoas oprimidas: as educadoras precisam dar aos margina-

lizados e aos sem-poder uma opção preferencial.Semelhantemente os estudantes de-

vem ser encorajados a produzir suas próprias leituras de oposição do conteúdo curri-

cular.E finalmente, a reforma curricular precisa reconhecer a importância de espaços 

de encorajamento para a multiplicidade de vozes em nossas salas de aula e de se criar 

uma pedagogia dialógica na qual as pessoas vejam a si e aos outros como sujeitos e 

não como objetos. Quando isso ocorre, os estudantes tendem a participar da história, 

em vez de tornarem-se suas vítimas.  

 Quando tratamos do processo de escolarização das pessoas com deficiência percebemos 

o quanto este grupo teve suas vozes silenciadas e seus direitos suprimidos todas as vezes que a 

sociedade decidiu consensualmente onde eles deveriam ou não estudar, e a que currículos po-

deriam ter acesso aqueles que, tomados pela ausência de um dos elementos biológicos eram 

tidos por incapazes, acreditando-se que “[...] não conseguiam romper os limites da ignorân-

cia[...] A condição biológica distinta era impeditiva para aprender os elementos da cultura. A 

ignorância determinava o processo de infantilização, inferiorização, dependência, carência” 

(ROSS, 2012, p. 81).  
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 Analisando historicamente o currículo não podemos negar que este é decisivo na cons-

trução de uma sociedade mais inclusiva e democrática, principalmente quando seus estudos se 

voltam para as questões da identidade, diferença e alteridade. Cabe aqui destacar que quando 

estamos em um processo democrático que trate a todos como iguais, não podemos nos esquecer 

que a asseguração da igualdade é sobretudo um direito as diferenças. 

 Essa diferenciação se torna necessária, pois, conforme destaca Costa (2007, p. 59), em-

bora a concepção de igualdade “[...] num plano ideal apresentar-se perfeita, quando confrontada 

com a realidade se afasta de seu intento[...]”.  

A história tem nos mostrado que as transgressões ou os chamados desvios em muitas 

culturas serviram para que grupos fossem subjugados a despeito de uma igualdade tão desejada; 

entre estes sempre estiveram as pessoas com deficiências que ora foram excluídas, ora segre-

gadas, ora integradas até chegarmos ao momento em que discutimos e lutamos para que a in-

clusão não seja apenas conceitual mas real.  

 Costa (2007) explica que embora o ponto de partida da igualdade seja fundamentado na 

homogeneidade, imaginar que todos os indivíduos são absolutamente iguais é desconsiderar 

toda a sua historicidade, o que em nada contribuiria para a finalidade da igualdade que é a 

promoção da justiça, ou seja, 

A diferença se apresenta de extrema importância nos dias atuais porque tem-se mos-

trado de forma cada vez mais contundente, o que nos leva novamente, a salientar que, 

na evolução da igualdade, há a afirmação das identidades dos membros da sociedade 

vistos como pessoas diferentes e não como os iguais abstratamente considerados. As-

sim, o reconhecimento das diferenças exige que sejam todos os indivíduos considera-

dos em sua humanidade, não se admitindo qualquer minoração deste status (COSTA, 

2007, p. 61). 

 Um currículo firmado somente na compreensão da homogeneidade não reconhece os 

diferentes grupos nele representados nem consegue atender as especificidades dos alunos com 

deficiência, anulando a efetividade de suas histórias, “[...] o reconhecimento da diferença é a 

consciência da alteridade: a descoberta do sentimento que se arma dos símbolos da cultura para 

dizer que nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou” (BRANDÃO, 1985, p.1).  

 Como vemos, o currículo assume um papel relevante para a construção de um ambiente 

escolar onde os diferentes grupos possam se identificar e se verem incluídos dentro do processo 

educativo, no entanto, para a efetivação de um currículo inclusivo devemos pensar nos atores 

que podem efetivá-lo no contexto escolar, professores e gestores. 

 De acordo com Peixoto (2009) as discussões sobre o currículo no Brasil se acentuaram 

na década de 1980 impulsionados pelo processo de redemocratização da sociedade, e de um 
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intenso debate quanto à formação crítica dos professores. Para esta mesma autora durante a 

década de 1990 vivenciamos no campo educacional a importância da incorporação do multi-

culturalismo. 

 Essas discussões foram motivadas e fortalecidas pelos movimentos nacionais de demo-

cratização da escola pública e maior acesso dos grupos historicamente excluídos da educação 

brasileira, bem como no avanço do campo jurídico que culminou com a promulgação da Lei 

9.394/96 que trouxe em seu texto que os estudantes com deficiência deveriam ser inseridos 

preferencialmente nas redes regulares de ensino e também trouxe mudanças na formação dos 

professores exigindo dos profissionais da educação uma formação em nível superior:  

[...] o processo de formação dos profissionais da educação comumente se iniciava a 

partir do ensino médio, com uma formação específica para o magistérios que habili-

tava os docentes a ministrar aulas no atual ensino fundamenta(1º ciclo).Em decorrên-

cia das alterações legais, foi incorporado mais um ano a essa formação profissional, 

que conferiria a habilitação na modalidade educação infantil. 

Profissionais da educação que pretendessem outros afazeres na escola deveriam bus-

car um curso de graduação em faculdades, universidades ou instituições superiores de 

educação, figura que surge com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº 

9394/96,afim de que pudessem ascender na carreira do magistério (FELDMANN; 

D’AGUA, 2009 , p.191). 

 Essas mudanças foram decisivas para o questionamento dos professores e gestores 

frente ao currículo, e as novas demandas apresentadas pela sociedade, tornando-se claro que a 

antiga formação acrítica, baseada na homogeneidade, linearidade, e padronização já não mais 

atenderia as questões emergentes deste novo momento histórico. Menezes (2009, p. 204) ana-

lisando essa conjectura nos esclarece que: 

[...] as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBs) anteriores a 1996 

concebiam o currículo como ‘conjunto de disciplinas, listagens de matérias, áreas de 

estudo e atividades que resultem das matérias fixadas’, e, talvez, a herança dessa con-

cepção tenha marcado uma formação de professores voltada para o trabalho conteu-

dista, focado no desempenho e rendimento escolares. A [...] Nova LDB, fruto de dis-

cussões sobre repetência e evasão escolar, concebe currículo na perspectiva de um 

processo formativo que se desenvolve no indivíduo em qualquer atividade escolar, 

colocando-o no espectro de determinações sociais, históricas e de produção contex-

tual.  

 Torna-se explícito nesta contextualização o quanto é relevante que as teorias curricula-

res sejam estudadas a fim de que possamos compreender as diferentes proposições de currículos 

existentes e manifestos nos diferentes Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas, nos 

Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI) e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) 
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dos cursos ministrados nos Institutos e Universidades, principalmente nos expressos nos dois 

últimos grupos por se tratarem de instituições de formação de professores. 

 Essa formação não pode estar desvinculada das reais necessidades apresentadas pela 

sociedade, no qual estão inseridos diversos grupos, que clamam por uma sociedade inclusiva, 

sendo imprescindível que os professores ressignifiquem o currículo escolar e fortaleçam as prá-

ticas pedagógicas inclusivas tão necessárias aos estudantes com deficiências.   

 A próxima subseção pretende discutir como se caracterizam as práticas pedagógicas 

inclusivas dentro desta nova proposta curricular e quais os desafios na concretização das mes-

mas no ambiente escolar. 

 

3.2 O docente e as práticas pedagógicas inclusivas 

 

 O texto escolhido para abrir essa subseção refere-se a uma reportagem veiculada no dia 

12/03/18 pelo G1, intitulada MPF denuncia professor da UnB por discriminar aluna com defi-

ciência visual, de acordo com a reportagem o Ministério Público Federal no Distrito Federal 

(MPF-DF) havia denunciado um professor da Universidade de Brasília (UnB) pela prática de 

improbidade administrativa. Suspeito de discriminar, em sala de aula, uma aluna de Engenharia 

Química com Deficiência Visual, o professor teria externado em sala comentários tais como; 

"O que quer que eu faça? Dê aula só para você? [...] Engenheiro é 80% visão. [...] Pessoas que 

não possuem inteligência visual devem ser portadores de deficiência grave". 

 Segundo a notícia veiculada a aluna teria solicitado ao professor que fizesse algumas 

adaptações na aula “por exemplo: narrar a linguagem matemática escrita no quadro e nos sli-

des.”, e logo no primeiro dia de aula, o professor havia negado o pedido afirmando que “não 

poderia mudar a rotina de ensino por conta de uma única aluna”  

 A notícia acima descrita nos leva a diversos questionamentos, entre os quais podemos 

citar: quantos processos e ações os professores precisarão responder para se atentarem sobre as 

práticas discriminatórias que tantas vezes exercem no ambiente escolar? Ou o quanto ainda será 

necessário que os pais recorram à justiça para garantir aos seus filhos o direito a educação? Ou 

o quanto os próprios alunos precisam ser esclarecidos sobre os seus direitos previstos em lei, 

mas tão distantes da realidade enfrentada no cotidiano? É certo que avançamos no sentido das 

leis inclusivas, mas será que as leis avançaram e se consolidaram no seio escolar? 

 A reportagem mencionada nos faz refletir sobre a relevância da quebra de paradigmas 

em relação a inclusão no exercício da profissão docente, principalmente quando os discursos 
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cristalizados colocam em xeque a capacidade de aprendizagem dos alunos com deficiência, 

onde todas as deficiências são vistas sob uma única ótica e todos os indivíduos tomados pelas 

mesmas particularidades. 

 Propomo-nos a pensar enquanto professores em como oportunizar práticas pedagógicas 

que levem o aluno a avançar no conhecimento? Que os estimulem a serem indivíduos críticos 

e autônomos, que os incitem a colocar a teoria vivenciada na prática, de modo que o conheci-

mento produzido e adquirido de respostas aos dilemas e problemas apresentados por uma soci-

edade em constante mudança. 

 A entrada dos alunos com deficiência nas salas regulares de ensino causou inicialmente 

(ou ainda causa?) nos professores um grande desconforto, principalmente porque estes alunos 

passaram a exigir práticas diferenciadas das quais habitualmente os professores estavam acos-

tumados e que supostamente atendiam os chamados alunos “normais”, entretanto cabe aqui 

uma reflexão mais profunda se estes atendiam de fato? Uma vez que a educação brasileira é 

marcada por sucessivos fracassos educacionais refletidos em altos índices de abandono e repe-

tência. 

 Outro desconforto vivenciado é que trabalhar com estes estudantes exige um contínuo 

aprender e a certeza de que fórmulas mágicas não serão disponibilizadas, não existem receitas 

prontas quando o assunto é inclusão, exigindo do professor uma formação mais ampla e suces-

sivos aperfeiçoamentos a fim de que práticas ultrapassadas sejam superadas. 

 Sacristán (2000) alerta que a mais inovadora das ideias pedagógicas pode coexistir com 

uma prática totalmente obsoleta e que nem sempre a renovação do currículo indicará a mudança 

imediata da prática. Assim para que práticas pedagógicas inclusivas se consolidem e se institu-

cionalizem é necessário pensar a formação deste professor.  

As práticas pedagógicas pautadas na vertente tradicional não atendem as exigências 

postas pela atual diversidade existente nas escolas; a visão de um aluno universal, mediano e 

que acompanha rigidamente e sistematicamente todas as etapas de um currículo previamente 

definido não se encaixam nem tampouco se aplicam a uma política inclusiva, e em especial não 

condizem com as particularidades dos EPAEE. 

 Embora existam necessidades educativas comuns partilhadas por todos os alunos neste 

currículo, Blanco (2004, p. 290) é enfático ao declarar que “[...] nem todos os alunos porém, 

enfrentam com a mesma bagagem e da mesma forma a aprendizagem estabelecidas nele, visto 

que têm capacidades, interesses, ritmos, motivações e experiências diferentes que medeiam o 

seu processo de aprendizagem”.  
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A tomada de consciência pelos educadores que ensinar num contexto inclusivo exige 

uma nova representação do espaço da sala de aula, leva-os compreensão da relevância na aqui-

sição de novos conhecimentos e competências, essenciais para a o exercício da sua profissão, 

principalmente por que ensinar estes estudantes sob uma nova perspectiva apresentam-se como 

um desafio concreto. 

Mendes, et al. (2010, p. 128)afirmam que a efetivação do processo de inclusão: 

[...] está sob a dependência da atitude dos professores, de sua capacidade de ampliar 

as relações sociais a partir das diferenças nas salas de aula e de sua predisposição para 

atendê-las, eficazmente. Para tanto professores e demais membros da equipe escolar 

necessitam contar com um repertório de conhecimentos específicos, enfoques peda-

gógicos, métodos, materiais didáticos adequados e tempo suficiente para dispensar 

atenção a todos os alunos, inclusive aqueles com necessidades especiais. 

Nóvoa (2009, p. 32) defende que “A formação de professores deve assumir uma forte 

componente práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, 

tendo como referência o trabalho escolar.” Para este educador quatro importantes lições são 

apreendidas pelos professores: 

Em primeiro lugar a referencia sistemática a casos concretos, e o desejo de encontrar 

soluções que permitam resolvê-los[...]  

Em segundo lugar, a importância de um conhecimento que vai para além da “teoria” 

e da “prática” e que reflecte sobre o processo histórico da sua constituição, as expli-

cações que prevaleceram e as que foram abandonadas, o papel de certos indivíduos e 

de certos contextos, as dúvidas que persistem, as hipóteses alternativas etc.[...]  

Em terceiro lugar, a procura de um conhecimento pertinente, que não é uma mera 

aplicação prática de uma qualquer teoria, mas que exige sempre um esforço de reela-

boração.[...] 

Em quarto lugar, a importância de conceber a formação de professores num contexto 

de responsabilidade profissional, sugerindo uma atenção constante à necessidade de 

mudanças nas rotinas de trabalho, pessoais, colectivas ou organizacionais. A inovação 

é um elemento central do próprio processo de formação (NÓVOA, 2009, p. 33-35). 

 As lições apresentadas pelo autor forçam os professores a buscarem soluções educativas 

que respondam as necessidades reais apresentadas pelos EPAEE no contexto escolar, ou seja 

exigindo destes uma reelaboração sobre as práticas e teorias vivenciadas e aplicadas, o inovar 

se constituiu uma peça chave neste processo pois retira do docente as certezas estabelecidas 

exigindo que estes se comprometam com o compromisso da autoformação. 

 Neste contexto, a ação docente se desenvolve numa perspectiva dialógica, onde os sa-

beres e experiências de educandos e educador sejam reconhecidos e valorizados, afinal neste 

processo deve sempre emergir a máxima que “[...] ninguém educa ninguém, ninguém educa a 
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si mesmo, os homens se educam entre si, midiatizados pelo mundo” (FREIRE, 2002, p. 68), 

essa prática pressupõe a autonomia da escola e dos sujeitos históricos e sociais nela envolvidos.  

O trabalho do professor diante dos desafios postos é de suma importância, Libâneo 

(2008),destaca que o principal atividade do professor é o ensino, logo espera-se que estes pro-

fissionais possam intervir positivamente na inserção de novas práticas no ambiente educacional, 

de modo que os estudantes com deficiência possam se sentir de fato pertencente à escola.  

Silveira e Figueredo (2010, p. 16) enfatizam que “Cabe aos professores a responsabili-

dade de organizar o espaço coletivo de forma que ele seja fonte de trocas intelectuais capazes 

de proporcionar a transformação e a aprendizagem dos seus grupos de alunos” 

Contudo, é necessário esclarecer que no caminho em direção à implantação de sistemas 

educacionais inclusivos deve haver um trabalho conjunto de toda a escola, expresso em toda a 

sua organização curricular.  

 As práticas efetivadas na escola, em particular as efetuadas especificamente na sala de 

aula, podem ser determinantes ou não para o sucesso da escolarização dos diferentes alunos, 

entre estes os com deficiências. Zabala (1998, p. 29), nos chama a atenção para o fato de que 

“[...] é impossível avaliar o que acontece na aula se não conhecemos o sentido último do que 

ali se faz [...]’’. Neste sentido o autor reforça a necessidade do professor em redobrar sua aten-

ção às diversidades apresentadas pelos alunos. 

 Em suma podemos afirmar que a inserção dos estudantes com deficiência no sistema 

regular de ensino exige profundas rupturas com práticas pedagógicas cristalizadas no ambiente 

escolar, mas estritamente excludentes, uma vez que estes são efetivamente como sugere Mene-

zes (2009, p. 207), quem no cotidiano “[...] decide as prioridades, do que trabalhar, o que enfa-

tizar e os significados que dará aos conteúdos e procedimentos.” Sendo, portanto o elemento 

decisivo no constructo de uma sociedade mais humana e inclusiva.  
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4 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 Aborda-se nesta seção o lócus da pesquisa e os processos metodológicos que direciona-

ram esse trabalho. A escolha pela pesquisa-ação possibilitou uma maior compreensão da temá-

tica aproximando a pesquisadora e os sujeitos colaboradores, professores e alunos. 

A opção pelos dois grupos de colaboradores assinala para uma especificidade da pes-

quisa-ação que consiste em considerar as diferentes partes encontradas em uma organização, 

em um plano ético, observar as diferentes opiniões e relações de poder contribuem para que a 

pesquisa não seja considerada manipulável, desse modo conforme sugere Thiollent (1994, p. 

17) uma vez definidos os interessados “[...] todas as partes deverão estar representadas [...]”, 

quando isso ocorre desenvolve-se a consciência do coletivo a respeito do problema tratado. 

 Nesta seção, estão descritos os caminhos metodológicos realizados durante as fases da 

pesquisa. 

 

4.1 A Abordagem qualitativa e a metodologia da pesquisa ação 

 

  Para essa pesquisa adotou-se a abordagem qualitativa, a opção pela pesquisa-ação, se 

deu em virtude de que esse tipo de pesquisa permite ao pesquisador entender de forma mais 

clara a complexidade dos fatores que envolvem uma pesquisa em educação, uma vez que estes 

ocorrem de forma simultânea sendo difícil isolar as diferentes variáveis. Para Lüdke e André 

(1986, p. 3) “[...] em educação as coisas acontecem de maneira tão inextricável que fica difícil 

isolar as variáveis envolvidas e mais ainda apontar claramente quais são as responsáveis por 

determinado efeito”. 

Para as mesmas autoras nem sempre um fato se apresenta de imediato ao pesquisador 

exigindo deste um olhar mais detalhado, são necessárias interrogações aos dados que se apre-

sentam, de modo que a teoria estudada, acumulada traga conhecimento ao fato que está sendo 

apresentado, em suma segundo a visão das autoras é necessário entender que o fenômeno edu-

cacional se situa: 
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[...] dentro de um contexto social, por sua vez inserido em uma realidade histórica, 

que sofre toda uma série de determinações. Um dos desafios atualmente lançados à 

pesquisa educacional é exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e com-

plexa do seu objeto de estudo, em sua realização histórica (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 5). 

Outro ponto que colaborou pela escolha da pesquisa- ação é que esta apresentava carac-

terísticas pertinentes à proposta contida no nosso trabalho, sobretudo na interação com os par-

ticipantes da pesquisa: professores e discentes do campus de atuação da pesquisadora. Segundo 

Thiollent (1986, p. 24) esta é um: “[...] tipo de pesquisa social [...] concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo [...]”, ofere-

cendo alternativas de solução aos problemas detectados, aproximando pesquisador e partici-

pantes. Thiollent (1986, p.75) a descreve como a que “[...] promove a participação dos usuários 

do sistema escolar na busca da solução de seus problemas.” 

Dada a complexidade dos fatores que envolvem a educação inclusiva, e a necessidade 

da escuta dos agentes nela envolvidos, os estudos sobre inclusão encontram na pesquisa-ação 

importantes contribuições no campo educacional, pois ela permite a análise sobre a prática. 

 Outra questão que pode aqui ser explicitada é que a pesquisa-ação promove uma mu-

dança radical no pesquisador, Barbier (2002, p.18) ao exemplificar essa transformação ele es-

creve que “[...] entrar numa pesquisa-ação [...] obriga-nos a percorrer diversos campos de co-

nhecimento e a falar de uma linguagem científica dotada de um certo poliglotismo[...]”, ainda 

destaca que dentre os riscos que o pesquisador corre centra-se no fato de esse tipo de pesquisa 

na sua intersubjetividade “[...] leva inevitavelmente o pesquisador para regiões de si mesmo, 

que ele sem dúvida não tinha vontade de explorar”(BARBIER, 2002, p. 33). 

Abaixo estão descritos os procedimento e técnicas utilizados para o levantamento dos 

dados da pesquisa, bem como a descrição dos sujeitos participantes desse estudo. Em relação 

às técnicas sabemos que estas devem contribuir para a resolução do problema e por isso “não 

são” neutras. Elas veiculam um sentido oculto em termos de poder e de saber a respeito do 

mundo (Barbier, 2002). As utilizadas nesta pesquisa foram os questionários (professores) auto-

depoimento (alunos) e o grupo focal realizado junto a professores e alunos. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos da coleta de dados 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no IFRO Campus Ji-Paraná, após a submissão e aprovação 

do projeto de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIR (ANEXO I). 
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 Um dos instrumentos da pesquisa utilizado para subsidiar a pesquisa foi a revisão bibli-

ográfica e a análise documental. A análise documental foi utilizada para verificarmos e anali-

sarmos as propostas oficiais da Instituição quanto à inclusão, dentre os documentos analisados 

temos: o PDI (2018-2022), os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Integrados ao Médio: 

Informática, Química e Florestas, os projetos protocolados junto aos Departamentos de Pes-

quisa, Inovação e Pós-Graduação (DEPIPG) e Departamento de Extensão (DEPEX). Para Lü-

dke e André (1986, p. 39): 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. Representam 

ainda uma fonte "natural" de informação. Não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações so-

bre esse mesmo contexto. 

Para a revisão bibliográfica foram utilizados legislações específicas, portarias, artigos, 

teses e dissertações e obras de estudiosos que abordavam a temática investigada. 

 Outro recurso que lançamos mão para o levantamento de dados foram os questionários. 

O questionário aplicado (APÊNDICE A) teve como finalidade levantar o perfil de formação 

dos professores participantes, composto por 12 perguntas, 09 abertas e 03 fechadas, as questões 

abordaram a formação inicial e a continuada dos professores em relação a Educação Especial 

numa perspectiva inclusiva.  

 Thiollent (1994, p. 63) esclarece que quando os grupos são menores é possível obter 

informações de modo coletivo, entretanto “[...] quando a população e ampla e o objetivo da 

descrição e da análise da informação é bem definido e detalhado o questionário geralmente é 

indispensável [...]”, esta situação se aplicou a esta pesquisa desde o princípio, pois o intuito era 

contemplar os docentes que atuavam junto ao ensino técnico dos três cursos pesquisados.  

  Os professores colaboradores foram abordados pela pesquisadora nos intervalos das au-

las e horários de planejamento para não interferir na rotina. Após o convite o termo era escla-

recido e diante da aceitação era entregue um envelope com duas cópias do Termo de Consenti-

mento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E) e uma do questionário (APÊNDICE A). A 

aplicação do questionário ocorreu durante os meses de novembro e dezembro de 2018. 

  Conforme os questionários eram preenchidos, os docentes agendavam com a pesquisa-

dora a melhor data para devolvê-los. Ao todo houve devolução de 40 (quarenta) dos 44 (qua-

renta e quatro) questionários distribuídos. A grande aceitação levou-nos a acreditar que estáva-

mos no caminho certo uma vez que este número superou as expectativas da pesquisadora, pois 

no projeto de pesquisa, estimou-se que haveria a adesão de 20 (vinte) docentes. 
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  Para resguardar a identidade dos participantes os mesmos foram identificados por meio 

de letras e números (QP1 a QP40) sucessivamente. O quadro inicial dos participantes está 

abaixo exemplificado. 

 

Tabela 5: Cursos e Núcleos de Atuação dos professores 

Cursos de Atuação Núcleos de Atuação 

Atuante em 

1 curso 

Atuante em 

2 cursos 

Atuante em 

3 cursos 
Básico Diversificado Profissional 

17 7 16 20 06 14 

Total de participantes que responderam aos questionários 40 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Outra técnica utilizada foi a realização dos grupos focais, segundo Gatti (2005), nas 

pesquisas qualitativas  tem crescido o uso do grupo focal, principalmente no levantamento de 

dados, como é o caso da pesquisa em tela. Em geral os participantes são escolhidos por apre-

sentarem alguma vivência em relação ao tema a ser discutido. Outra justificativa para a escolha 

dos grupos é a possibilidade do levantamento de um número significativo de informações em 

um menor espaço de tempo. 

 Ainda de acordo com a autora “[...] o grupo focal permite fazer emergir uma multiplici-

dade de pontos de vista [...], pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação 

de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de manifestar” (Gatti, 2005, p. 

09). 

 Ao longo da pesquisa foram realizados 4 (quatro) grupos, sendo 1 (um) grupo com os 

alunos e 3 (três) destinados aos docentes. 

Em relação aos grupos focais dos docentes, os mesmos ocorreram nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2019, nas instalações do IFRO em sala reservada; para um melhor conforto foram 

disponibilizadas cadeiras ao redor de uma mesa, o moderador foi a própria pesquisadora, ao 

todo participaram 35 docentes, divididos em três grupos. 

 O convite aos/as docentes foi feito individualmente por telefone durante o mês de Ja-

neiro de 2019, com indicações quanto ao dia e o horário do grupo bem como na solicitação de 

manifestação do interesse do participante em comparecer ou não (aceite do convite). A adesão 

superou as expectativas ao todo 35 professores confirmaram a presença mesmo diante do fato 

de estarem em um período de férias. Também foi entregue um convite impresso. 
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 Os grupos permitiram a filmagem, as imagens foram capturadas com o auxílio de um 

celular, embora Gatti (2005) explique que a gravação das conversas geradas durante as discus-

sões, possa ser considerada intrusiva, essa questão não ocorreu neste trabalho, pelo contrário as 

vantagens sugeridas pela autora tais como “[...] possibilidade de verificação imediata de quem 

está falando, ou quem está falando com quem, ou poder trazer a lembrança, a partir de imagens, 

algumas emoções [...]” (GATTI, 2005, p. 26) foram vivenciadas pela pesquisadora e facilitaram 

as transcrições. 

 Para uma melhor gravação do áudio foram utilizados dois celulares distribuídos ao 

longo da mesa. As fotos retiradas buscaram não identificar os (as) participantes, como a pes-

quisa contou com dois momentos de levantamento de dados (questionários e grupo focal), os 

docentes foram identificados de GFP1 a GFP35 nos Grupos Focais. 

 É necessário esclarecer que houve a participação de professores recém chegados ao 

campus no grupo focal sem necessariamente que estes tenham participado da primeira fase de 

coleta de dados (questionário). 

 Outra particularidade é que um (uma) dos participantes solicitou à pesquisadora para 

que pudesse participar das discussões, pois embora não estivesse atuando no ensino Técnico, 

compreendia que esse momento seria extremamente interessante para sua formação. A solici-

tação foi aceita pela pesquisadora. 

  Em comum os participantes apresentavam as seguintes características: atuavam junto 

aos cursos técnicos de Florestas, Química e Informática (com a exceção já apresentada) eram 

efetivos, entre todos somente um dos participantes já havia participado de um grupo focal. Se-

gundo Gatti (2005, p. 21) “[...] alguns autores recomendam que pessoas que já participaram de 

outro grupo focal não sejam incluídos novamente, uma vez que já conhecem o processo e po-

dem vir com preparação prévia”. 

 Outra característica em comum refere-se a informação que de modo geral todos se co-

nheciam e conheciam o moderador (pesquisadora), e que embora “[...] encontra-se na literatura 

a recomendação para não se juntar no mesmo grupo pessoas que se conhecem muito, ou que 

conheçam o moderador” (GATTI, 2005, p. 21), este quesito não comprometeu o trabalho, não 

houve a formação de subgrupos nem tampouco monopolizações. 

 Para alcançar o rigor metodológico exigido, antes do início de cada grupo foram pres-

tadas informações quanto ao sigilo das informações, a confirmação de todos quanto a liberação 

da filmagem e da gravação do áudio (conversas), da reiteração da informação de como seriam 
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identificados na pesquisa e sobretudo o respeito e o interesse da pesquisadora quanto a todas 

opiniões externadas. 

 O primeiro grupo realizado no dia 31 de janeiro de 2019 diferenciou-se dos demais, pois 

houve uma maior participação de professores com cargos de coordenação de cursos e departa-

mentos e, professores que não estavam de férias, ou recentemente incorporados ao quadro da 

instituição e ao campus.  

 Quanto aos coordenadores, como estavam participando de outra atividade pedagógica 

estes profissionais retornaram suas atividades antes dos demais docentes do campus. Um dos 

participantes aceitou o convite e mesmo estando de recesso contribuiu para a pesquisa optando 

por sua participação neste dia.  

 As indicações quanto ao núcleo e os cursos de atuação dos docentes foi realizada con-

siderando a distribuição de aulas e lotação constantes na Portaria nº 199/JIPA- CGAB/IFRO, 

de 03 de setembro de 2018. 

Quadro 4: Identificação do 1º grupo focal - docentes 

Identificação do Profes-

sor no Grupo 

Formação Inicial 

GFP1 Licenciatura em Educação Física 

GFP2 Engenharia Florestal 

GFP3 Licenciatura Letras Espanhol 

GFP4 Engenharia Florestal 

GFP5 Licenciatura em Letras 

GFP6 Licenciatura em Biologia e Química 

GFP77 Licenciatura em História e Filosofia. 

GFP8 Licenciatura em Química 

GFP9 Licenciatura Matemática 

GFP10 Licenciatura em Matemática 

GFP11 Licenciatura em Geografia 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

                                                 
7
 O docente foi incorporado recentemente ao quadro de servidores por isso não respondeu ao questionário. 
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 O segundo grupo ocorreu no dia 01 de fevereiro de 2019, se fizeram presentes 10 do-

centes, conforme exemplifica o quadro abaixo: 

Quadro 5: Identificação do 2º grupo focal - Docentes 

Identificação do Professor 

no Grupo 
Formação Inicial 

GFP12 Licenciatura em Matemática 

GFP13 Licenciatura em Filosofia 

GFP14 Administração 

GFP15 Engenharia Florestal 

GFP16 Licenciatura em Biologia 

GFP17 Licenciatura em Química 

GFP18 Letras Espanhol 

GFP19 Licenciatura em Matemática 

GFP20 Licenciatura em Matemática 

GFP21 Licenciatura em Física 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Já o terceiro grupo focal contemplou o maior número de participantes, 14 ao todo, e 

aconteceu no dia 01 de fevereiro de 2019. A reunião iniciou com a presença de 12 docentes, 

pois dois tiveram uma reunião e não puderam comparecer no horário inicial. Por chegarem 

posteriormente ao horário, eles optaram por não sentarem-se à mesa onde estavam os demais 

participantes, para evitarem tumultuar a reunião que já estava em andamento. 

 

Quadro 6: Identificação do 3ª grupo focal. 

Identificação do 

Professor no Grupo 

Formação Inicial 

GFP22 Bacharel em Informática 

GFP23 Ciências Biológicas 

GFP24 Licenciatura em Química 

GFP25 Engenharia florestal 
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GFP26 Engenharia Florestal 

GFP27 
Licenciado e Bacharel em Ciências Bio-

lógicas 

GFP28 Licenciatura em História 

GFP29 Licenciatura em Física 

GFP30 Licenciatura em Educação Física 

GFP31 
Licenciatura Plena em Educação Artís-

tica 

GFP32 
Licenciado em Matemática e Bacharel 

em Sistema de Informação 

GFP33 Bacharel em Sistema de Informação 

GFP34 Letras 

GFP35 Língua Portuguesa e Literaturas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Embora os docentes (participantes) se conhecessem a pesquisadora optou por iniciar o 

grupo com a leitura de um texto para facilitar as discussões, esse recurso é sugerido por 

(GATTI, 2005, p. 30), pois permite ao grupo “[...] propiciar a enunciação de variados pontos 

de vista e chamada ao diálogo [...]” o escolhido foi da autora Werneck (2009), intitulado Incluir 

é humanizar caminhos e para o encerramento leu-se o texto Plebiscito de Artur Azevedo. Em 

relação aos segundo e terceiro grupo, primeiramente leu-se o texto Plebiscito e ao fim um trecho 

do livro “Um antropólogo em Marte” descrito por Werneck na sua obra “Ninguém mais vai ser 

bonzinho na sociedade inclusiva.”  

 O convite aos EPAEE ocorreu após a aprovação no CEP e liberação da instituição para 

que o mesmo fosse realizado, foi disponibilizado aos alunos (as) menores de 18 anos os Termos 

de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (APÊNDICE G) e o TCLE para os responsáveis 

(APÊNDICE F), quanto ao aluno (a) maior de idade somente o TCLE. Ambos os termos foram 

esclarecidos individualmente e dada a oportunidade para a retirada de eventuais dúvidas, so-

bretudo em relação ao sigilo e preservação da identidade, tendo em vista o que rege a Resolução 

nº 510 de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016a, p.1) ao declarar 

que a: “[...] pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício 

dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e 

evitar possíveis danos aos participantes”. 
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 Diante da informação prestada pelo NAPNE da inexistência de alunos surdos no campus 

não foi necessário assegurar o intérprete, quanto aos alunos com baixa visão foi questionado se 

desejavam a leitura oral do documento, bem como adequação da fonte do texto. 

 De acordo com o levantamento inicial 35 alunos eram atendidos pelo NAPNE, entre-

tanto, foram considerados neste estudo somente os educandos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação o que reduziu o quantitativo a 

16 estudantes (dezesseis), destes foram desconsiderados 3 (três) estudantes do Ensino Superior 

pois este estudo considerou somente os alunos dos cursos técnicos.O quadro abaixo demonstra 

os EPAEE que foram convidados a participarem da pesquisa. 

 

Quadro 7: Identificação dos estudantes convidados a colaborarem com a pesquisa. 

NÚMERO DE ESTUDANTES 

IDENTIFICADOS 
CURSO 

DEFICIÊNCIAS IDENTIFICA-

DAS 

06 Informática Deficiência visual 

03 Informática Deficiência física 

02 Química Deficiência física 

01 Química Deficiência auditiva 

01 Química Deficiência visual 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Dos 13 treze alunos convidados, quatro aderiram a pesquisa, porém durante o grupo 

focal houve a participação de 03 estudantes. Embora haja uma orientação para que os grupos 

não sejam excessivamente pequenos (Gatti, 2005, p. 22) não foi possível reverter essa situação 

tendo em vista que a adesão a pesquisa é voluntária. 

 O encontro aconteceu em Dezembro de 2018, em uma sala reservada no IFRO e após o 

encerramento das aulas segundo o calendário acadêmico institucional; a data foi acertada entre 

a pesquisadora/participantes. 

 Alguns pontos foram esclarecidos tais como; o sigilo da informação, a manifestação do 

interesse nas opiniões independente dos posicionamentos e a ênfase na liberdade de expressão 

de cada um. Como alguns integrantes não se conheciam foi dada a oportunidade da apresenta-

ção para ‘quebrar o gelo’, em seguida por meio de um roteiro prévio a moderadora (pesquisa-

dora) facilitou a conversa. 
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 Para o aquecimento a moderadora usou como tática apresentar aos (as) envolvidos um 

breve relato sobre o livro O diário de Anne Frank (2010) e a relevância do registro para a his-

tória e a ciência, assim  o grupo poderia externar seus anseios e questionamentos de modo que 

estes após descritos, (trabalho em tela) poderiam inspirar outros indivíduos e ampliar os debates 

sobre a inclusão do ponto de vista das pessoas com deficiência, numa clara manifestação de 

atendimento ao lema “NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS8.” 

 Um detalhe que merece ser ressaltado refere-se no quanto os/as participantes se engaja-

ram com a proposta do grupo, um/uma participante trouxe laudos a fim de situar a pesquisadora 

sobre sua condição física.  

 Outro recurso utilizado para a coleta dos dados foi o autodepoimento dos EPAEE 

(APÊNDICE D), foi proposto que estes apresentassem um relato escrito contando sobre sua 

história de vida, da deficiência e sobre a inclusão (ou não) nas escolas onde haviam estudado.  

 Durante o percurso da pesquisa, as informações relevantes foram registradas no diário 

de bordo. O uso deste instrumento denominado por Barbier (2002) como diário de itinerância 

permite ao pesquisador anotar as considerações e inquietações ao longo da pesquisa de modo 

que estas lhe oportunizem a avaliação e reflexão constante durante todo o processo. 

 

4.3 Procedimentos da Análise dos Dados 

 

 Para a análise e organização dos dados optamos pelas orientações metodológicas da 

análise de conteúdo de Bardin (1977) e Franco (2005). Para Bardin (1977, p. 42), a análise de 

conteúdos apresenta-se como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por proce-

dimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indica-

dores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 Corroborando Franco (2005, p.130) afirma que o ponto da análise de conteúdo é a “[...] 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, figurativa, documental ou diretamente pro-

vocada[...]”, no caso desta pesquisa é possível afirmar que foram tomados por base os docu-

mentos analisados, as respostas aos questionários e as considerações e opiniões externadas du-

rante o grupo focal, que após cuidadosamente analisados foram categorizados. 

                                                 
8
Sassaki (2011, p. 1) ao explicar o lema ressalta que: “Nenhum resultado a respeito das pessoas com deficiência 

haverá de ser gerado sem a plena participação das próprias pessoas com deficiência.” 
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 Segundo Bardin (1997, p. 37) na análise categorial, a totalidade um texto passa pelo 

“[...] crivo da classificação e recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) 

de itens de sentido [...] é o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas que permitem 

a classificação dos elementos de significação constitutivas, da mensagem”. 

Ou seja, após uma sólida e criteriosa exploração do material, a frequência com que cer-

tas ideias, opiniões e pensamentos são percebidas/identificadas no texto indica a emergência de 

uma categoria. Entretanto é necessário frisar que para se chegar a categorização, foram consi-

deradas as fases da análise do conteúdo organizadas nos três polos cronológicos definidos por 

Bardin (1977) como pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a in-

ferência e a interpretação. 

 Na pré-análise foi selecionado o material, sendo realizada a primeira leitura denominada 

como “flutuante”, momento em que é possível se deixar “[...] invadir por impressões e orienta-

ções [...]” (BARDIN, 1977, p. 96), aos poucos essa leitura foi se tornando mais precisa. 

  No segundo momento a exploração do material ou análise propriamente dita permitiu  

que os questionários e os textos transcritos do grupo focal fossem revisitados e validados le-

vando ao último polo momento em que os dados são interpretados. 

Conforme as falas foram se repetindo apresentando características em comum, as mes-

mas foram agrupadas permitindo as categorizações. 

Foram identificadas as categorias a saber Categoria 1- A temática Educação Especial na 

perspectiva inclusiva nos PPCs; Categoria 2- Representatividade dos professores no NAPNE e 

em projetos relacionados a inclusão; Categoria 3 - Formação Inicial e Continuada e Inclusão; 

Categoria 4 - O Planejamento Pedagógico em atendimento a inclusão; Categoria 5- Concepções 

sobre a inclusão, a igualdade e a diferença no ambiente escolar; Categoria 6 - A acessibilidade 

para inclusão dos EPAEE; Categoria 7 - Práticas pedagógicas inclusivas: conquistas e desafios; 

Categoria 8- As práticas pedagógicas efetuadas em atendimento aos estudantes com deficiência; 

Categoria 9 - A importância da acessibilidade no ambiente escolar. 
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5 DO CONCEBER AO AGIR: OS DESAFIOS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 Essa seção tem como finalidade apresentar o lócus da pesquisa como espaço de inclusão 

e as discussões quanto às categorias temáticas identificadas.  

5.1O lócus da pesquisa como espaço de inclusão 

 

Segundo dados do PDI (IFRO, 2018a, p.21) os Institutos Federais foram criados através 

da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, Agrotécnicas e 

CEFETs. Nacionalmente, a Instituição teve sua origem no Decreto nº 7.566, de 23 de setembro 

de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha.  

 Regionalmente, é resultado da integração da Escola Técnica Federal de Rondônia, à 

época em fase de implantação, e da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, o campus 

Ji-Paraná teve sua autorização de funcionamento, por meio da Portaria n° 706, de 09 de junho 

de 2008, iniciando suas aulas em 2009.  

 

Figura 2: Entrada do IFRO campus Ji-Paraná. 

 

Fonte: Site do IFRO. 
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Segundo o PPC9 (IFRO, 2017, p.13) O campus Ji-Paraná iniciou o seu funcionamento 

na sede instalada no Centro Estadual de Educação Profissional Sílvio Gonçalves de Farias (an-

tiga Escola Agrícola), cujo prédio foi doado pelo Governo do Estado ao IFRO. Possui uma área 

de implantação com aproximadamente trinta e dois metros quadrados, e uma área total constru-

ída de aproximadamente nove mil e quinhentos metros quadrados.  

De acordo com o PPC de Engenharia Florestal (IFRO, 2017) os professores dispõem de 

gabinetes individuais para planejamento, as salas de aula são mobiliadas com 40 cadeiras, qua-

dro branco e com um televisor, todas climatizadas. 

Quanto à acessibilidade do campus, a pesquisa desenvolvida por Antunes (2017) reve-

lou inúmeras dificuldades vivenciadas pelos estudantes com deficiência: a) a primeira refere-se 

a falta de transporte público adaptado no município que permita uma locomoção adequada des-

tes até chegarem ao campus, b) a segunda refere-se a falta de rebaixamento das calçadas e 

pavimentação irregular, o estacionamento  não oferece a quantidade suficiente de vagas desti-

nadas às pessoas com deficiência. 

Em relação à biblioteca, foco da pesquisa de Antunes (2017) detectou-se que a entrada 

da biblioteca não é acessível, quanto aos espaços internos há falta de contraste entre os pisos, 

paredes, portas e maçanetas, os sanitários no interior da biblioteca trazem adaptações incom-

pletas, a altura do balcão de atendimento não atende aos parâmetros,os computadores são ina-

cessíveis. 

Registra-se ainda entraves na comunicação interpessoal no setor da biblioteca pois não 

há neste espaço um intérprete ou pessoas capacitadas em Libras. A sinalização tátil, sonora e 

visual do espaço é precária, e o acervo em formato acessível é um desafio a ser superado. 

Os alunos que frequentam o campus são do próprio município como dos municípios 

circunvizinhos: Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Governador Jorge Teixeira, Mi-

rante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso. 

 O campus oferta os Cursos Técnicos Integrado em Química, Florestas e Informática; 

Licenciatura em Química; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Bachare-

lado em Engenharia Florestal. Segundo dados obtidos junto a Coordenação de Registros Aca-

dêmicos (CRA), coletados em fevereiro (primeiro semestre de 2019), 983 alunos são atendidos 

pelo campus e estão distribuídos pelos cursos abaixo relacionados: 

Quadro 4: Identificação dos alunos matriculados no campus – cursos presenciais. 

                                                 
9Os dados foram extraídos do PPC de Engenharia Florestal por ser o mais recente. 
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CURSO OFERTADO Nº DE ALUNOS MATRICULADOS 

Curso Técnico em Florestas Integrado ao Ensino Médio 130 

Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio 217 

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 228 

Bacharelado em Engenharia Florestal 81 

Licenciatura em Química 139 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 188 

Nº TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS - 983 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com base nos dados coletados junto a CRA, 2019. 

 

Outro dado a ser destacado ainda sobre o campus é que este também oferta os cursos 

Técnico em Informática para Internet, Técnico em Alimentos, Técnico em Eletroeletrônica e 

Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade EAD totalizando um atendimento a 61 alu-

nos sendo. 

Quadro 5: Identificação dos alunos matriculados no campus – cursos EAD. 

CURSO OFERTADO Nº DE ALUNOS MATRICULADOS 

Curso Técnico em Informática para Internet 08 

Curso Técnico Alimentos 15 

Curso Técnico em Eletroeletrônica 15 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho 23 

Nº TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS                                                61 

Fonte: Dados fornecidos pelo coordenador da EAD. 

O maior número de estudantes concentra-se nos Cursos Técnicos Integrados ao Médio 

uma vez que Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008b) rege em seu Art. 2º que os Institutos “[...] são 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especi-

alizados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino 

[...]”. 
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Quanto a educação profissional a LDBEN versa em seu Art. 39, que “A educação pro-

fissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos di-

ferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnolo-

gia” (BRASIL, 1996). 

A matrícula dos EPAEE está amparada na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 

que altera a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a reserva de vagas para 

pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais 

de ensino. Os Art. 3º e 5º versam que: 

Art. 3º - Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1o 

desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao 

total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a 

instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. [...] 

Art. 5º - Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que 

trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em pro-

porção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 

indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está 

instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE (BRASIL, 2016b, p.1). 

Em consulta aos Editais nº 194/2017/REIT/IFRO e nº 192/2017/REIT/IFRO ambos de 

06 de outubro de 2017 foi possível detectar que destinaram-se às Pessoas com Deficiência, ao 

todo 73 vagas sendo: 46 nos Cursos Integrados,  04 no Subsequente e 23 nos Cursos Superiores, 

já os Editais nº 25/2018/REIT - COPEX/IFRO, de 16 de outubro de 2018, nº 24/2018/REIT - 

COPEX/IFRO, de 16 de outubro de 2018 e nº 23/2018/REIT-COPEX/IFRO, de 16 de outubro 

de 2018 ampliaram essa oferta disponibilizando, 81 vagas sendo: 26 para os Cursos de Gradu-

ação, 7 para o Subsequente e 48 para os cursos Integrados, sendo que tanto em 2017 como 2018 

foram designadas 08 vagas ao campus Ji-Paraná. 

A seguir seguem as categorias diagnosticadas na pesquisa. 

 

5.2 Da análise documental 

5.2.1 Categoria 1: A temática Educação Especial na perspectiva inclusiva nos PPCs. 

  

As instituições escolares de acordo com disposto na LDB no Art. 12 e 13 dispõem sobre 

a responsabilidade das instituições escolares na elaboração da sua proposta pedagógica e do 

envolvimento necessário dos professores e demais representantes da sociedade na construção 
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desta que deve refletir os anseios da sociedade bem como externar “[...] objetivos, diretrizes e 

ações do processo educativo [...]” (LIBÂNEO, 2008, p. 51). 

Esse documento elaborado denominado por Libâneo (2008) como Projeto Pedagógico 

Curricular (PPC), e por Veiga (1998) e Padilha (2006) como Projeto Político Pedagógico se 

constitui como um dos mais importantes documentos de uma instituição por terem nele ex-

presso o planejamento e as concepções de currículo, no IFRO, O Projeto Pedagógico Instituci-

onal (PPI) que está inserido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que vigora desde 

2018 com vigência até 2022. 

No PDI estão descritos, a política regional de atendimento da instituição, os princípios 

filosóficos e técnicos-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas, a organização didá-

tico pedagógica, os planos de atendimento, as diretrizes pedagógicas, as políticas relacionadas 

ao ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, cronograma de implantação e desenvolvimento 

da instituição e dos cursos presenciais e a distância, o perfil do corpo docente e administrativo, 

a organização administrativa, a política do atendimento aos discentes, infraestrutura, avaliação 

e desenvolvimento do acompanhamento institucional e os aspectos financeiros e orçamentários. 

Em análise ao PDI encontramos indicadores que nos apontam para uma preocupação 

quanto a inclusão, divididos aqui em três apontamentos.  

O primeiro apontamento refere-se a necessidade do “Fortalecimento dos NAPNES” 

(IFRO, 2018a, p. 41) previsto no portfólio de projeto da instituição, o segundo encontra-se nas 

orientações quanto aos princípios filosóficos e técnicos metodológicos  que estabelecem alguns 

princípios que favorecem as práticas pedagógicas inclusivas aos EPAEE tais como: 

Flexibilidade para instituir itinerários de formação que permitam um diálogo rico e 

diverso em seu interior;[...] 

• A promoção de agregar à formação acadêmica a preparação para o trabalho e a dis-

cussão dos princípios e tecnologias concernentes àquela; 

• A utilização de metodologias didáticas ativas para desenvolver a postura crítica, 

ética, solidária e criativa dos alunos; 

• A oportunidade de reflexão sobre o conjunto da diversidade da sociedade brasileira 

atual; 

• As propostas pedagógicas dos cursos construídas na perspectiva da interação disci-

plinar e interdisciplinar; 

• Um currículo que articule projetos transdisciplinares e ações disciplinares (IFRO, 

2018a, p. 61). 

 

A flexibilidade prevista na constituição de diferentes itinerários formativos pode contri-

buir efetivamente para uma compreensão mais profunda sobre os estudantes com deficiência 

permitindo que o currículo se adeque as necessidades apresentadas demandando maiores opor-

tunidades de sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Anache e Martinez (2009, p. 47) 

apontam para o fato de que: 
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O ser humano possui uma história social, na qual estão englobados elementos da cul-

tura e uma história individual, os quais dizem respeito ao contexto relacional, que 

também é cultural, o que dificulta padronizar um tipo específico de comportamento 

para um determinado tipo de deficiência, ou seja, as reações frente a deficiência de-

pendem não só das capacidades individuais do sujeito, mas também do que representa 

para seu ambiente familiar, escolar, social, no sentido mais amplo. 

Quanto as propostas pedagógicas construídas na perspectiva da interação disciplinar e 

interdisciplinar Mantoan (2003) acena positivamente para essa questão ao frisar que o ensino 

curricular organizado por disciplina isola os conhecimentos em vez de oportunizar suas inter-

relações. 

Logo a integração curricular, a utilização de metodologias ativas e as propostas peda-

gógicas dos cursos construídas na perspectiva da interação das disciplinas inferem positiva-

mente na educação de todos os alunos e, não somente dos EPAEE. 

O terceiro apontamento é destacado na Política de Atendimento aos discentes, nova-

mente referencia-se o NAPNE como um órgão consultivo e executivo, que deve articular dentro 

da instituição políticas de atendimento a todos os estudantes com necessidades específicas, bem 

como “[...] fomentar a eliminação das barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais e 

tecnológicas” (IFRO, 2018a, p. 159). 

Embora percebamos que o PPI expressa ao longo do seu texto uma preocupação com os 

aspectos relacionados a educação inclusiva, esta só poderá ser concretizada com a união e en-

volvimento de todos, fazendo com que essa manifestação curricular formal se torne uma ação 

explícita nas práticas exercidas em cada campus. 

Um dos primeiros passos para que a educação inclusiva se efetive no campus é que as 

discussões sobre essa temática sejam asseguradas nos PPCs de cada curso de modo incisivo. 

 Após a análise dos 07(sete) PPCs dos cursos ofertados no campus Ji-Paraná no período 

compreendido de 2017-2018 vimos emergir a categoria 1 denominada nesta pesquisa de A te-

mática Educação Especial na perspectiva inclusiva nos PPCs. Para uma melhor identificação 

os PPCs foram assim distribuídos: 

 

Quadro 6: Identificação dos PPCS analisados. 

Identificação do 

PPC e duração do 

curso 

Curso Resolução de aprovação 

PPC1 Curso Técnico em Florestas Integrado ao 

Ensino Médio 

Resolução N.º 004 de 20 de ja-

neiro de 2010 

PPC2- Curso Técnico em Florestas Integrado ao 

Ensino Médio 

Resolução nº 09, de 24 de fe-

vereiro de 2016. 
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PPC3 Curso Técnico em Informática Integrado 

ao Ensino Médio 

Resolução nº 21 CEPEX/IFRO 

de 29 de junho de 2017. 

PPC4 Curso Técnico em Informática Integrado 

ao Ensino Médio 

Resolução n.º 2/2010 

PPC5 Curso Técnico em Informática Integrado 

ao Ensino Médio 

Resolução n° 11, de 25 de fe-

vereiro de 2016. 

PPC6 Curso Técnico em Química Integrado ao 

Ensino Médio 

Resolução Consup n.º 53/2010 

PPC7 Curso Técnico em Química Integrado ao 

Ensino Médio 

Resolução n° 10, de 25 de fe-

vereiro de 2016. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No decorrer da análise verificamos que os planos das disciplinas10se referem de modo 

generalizado à educação inclusiva, entretanto com pouquíssimas referências a Educação Espe-

cial numa perspectiva inclusiva. Os textos relacionados a possíveis discussões da temática fo-

ram identificados nas disciplinas de Filosofia e Sociologia. 

Em relação as ementas, percebemos que embora sejam de cursos distintos as mesmas 

se repetem entre os PPCs investigados, dentre as temáticas foram encontradas propostas de 

discussão quanto a convivência humana, as minorias, políticas de inclusão das pessoas com 

necessidades e educação para a diversidade. 

O PPC2 (IFRO, 2016a, p.53), PPC3 (IFRO, 2017a, p.58), PPC4 (IFRO, 2010b, p.41), 

PPC6 (IFRO, 2010c, p. 45) PPC7 (IFRO, 2016c, p.58) apresentaram nas ementas da disciplina 

de sociologia sugestões de discussão relacionadas aos aspectos da “A convivência humana. 

Processos sociais. Comunidade, cidadania, minorias e questões ambientais”.  

As políticas de inclusão das pessoas com necessidades específicas foram abordadas nos 

PPC3 (IFRO, 2017a, p.59) e PPC7(IFRO, 2016c, p.58), já questões relacionadas a “[...] ideo-

logia e relações sociais; violência e exclusão social [...]” foram contempladas nas ementas do 

PPC4 (IFRO, 2010b, p.58) e no PPC1(IFRO, 2010a, p.90), ao passo que a problemática “Cul-

tura e Sociedade: O papel da educação na transmissão da cultura; Identidade cultural; Compo-

nentes da cultura; Socialização e Controle social” foi apreciada no PPC1 (IFRO, 2010a, p. 57). 

Detectamos que os PPC4 (IFRO, 2010b, p.65) e PPC6 (IFRO, 2010c, p. 66), apresentam 

a ementa “Minorias: gênero,etnia, raça, necessidades especiais, direitos humanos, colonialismo, 

                                                 
10Os PPCS divergem quanto a expressão plano da disciplina /ementa, o PPC 1 adota a terminologia plano da 

disciplina e conteúdo(em detrimento da expressão ementa), o PPC 2 adota o termo plano da disciplina e ementa 

(substituindo a palavra conteúdo) , no PPC  3 o plano de disciplina é denominado ementa da disciplina, e 

ementa(substituindo a palavra conteúdo) os PPCS 4, 5, 6 e 7 adotam a expressão planos da disciplina  e 

ementa(substituindo conteúdo. Elegemos a expressão planos da disciplina(em detrimento de ementa) e ementa(em 

substituição ao termo conteúdo). 
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imperialismo, globalização e neoliberalismo[...] Políticas de ações afirmativas e discriminação 

positiva”. 

Quanto a disciplina de Filosofia notamos que os PPC3 (IFRO, 2017a, p.58) e PPC7 

(IFRO, 2016c, p.57) apresentaram propostas relacionadas a “[...] filosofia e educação para a 

diversidade de sujeitos e suas formas de pensamento[...]”, observamos que os PPCS3 (IFRO, 

2017a, p. 70), PPC4 (IFRO, 2010b, p. 51) e PPC5 (IFRO, 2016b, p.65), PPC6 (IFRO, 2010c, 

p.52) trazem proposições quanto ao “preconceito e discriminação.” 

 Em relação aos objetivos explicitados tanto na disciplina de Filosofia quanto Sociologia 

encontramos menção quanto a necessidade de se “Instigar os estudantes a pensar filosofica-

mente sobre algumas realidades atuais PPC1 (IFRO, 2010a, p. 56 e 89), e a ênfase em se “Apro-

fundar conceitos básicos de Filosofia, notadamente os relacionados a ética, moral e diversidade 

de sujeitos e sua culturas [...]”conforme disposto no PPC2 (IFRO, 2016a, p. 7) e PPC3 (IFRO, 

2017a, p.81). 

 A relevância em se “[...] compreender conceitos relativos a raça, preconceito e discri-

minação[...]”  bem como ao reconhecimento do  porquê da superioridade do ser humano sobre 

os outros seres; foram sugeridos respectivamente nos PPC3 (IFRO, 2017a, p.81) e PPC1(IFRO, 

2010a, p.71). 

 Os PPC4 (IFRO, 2010b, p.65)e PPC6 (IFRO, 2010c, p.65) trazem trechos similares ex-

ternando a inquietação quanto a promoção de uma “[...] formação cidadã a partir de temas que 

envolvem a relação com as diferenças entre as pessoas [...]” e também em se “Discutir os pre-

ceitos e dados históricos do colonialismo, assim como os principais tipos de litígios envolvendo 

a defesa da legitimação de pessoas e grupos.” 

 Tornou-se explicito no estudo das ementas que embora encontremos nos PPC2 (IFRO, 

2010a, p.18), PPC4 (IFRO, 2010b, p.46), PPC5 (IFRO, 2016b, p.17), PPC6 (IFRO, 2010c, 

p.13) e PPC7 (IFRO, 2016c, p.18) discorram que  as disciplinas representem importantes ins-

trumentos de flexibilização e que acontece “A integração de disciplinas de formação geral com 

as de formação profissional, de forma inter e transdisciplinar [...]” orientando a construção de 

um aprendizado integrado percebemos a predominância de uma prática que ainda separa uma 

formação geral de uma técnica, principalmente em relação as discussões quanto a Educação 

Especial numa perspectiva inclusiva. 

 De todas as disciplinas disponíveis, nos núcleos básicos, específicos e profissional so-

mente em 3(três) detectamos propostas abordando a temática deste estudo, estas por sinal en-
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contram-se no núcleo básico, desta forma destacamos a importância que as disciplinas dos di-

ferentes núcleo explorem essa temática afim de que os currículos sejam fortalecidos e se apre-

sentem no contexto escolar “[...] a serviço das pessoas pobres, despossuídas e oprimidas McLa-

ren(1997).  

 Constatamos o quanto o campus Ji-Paraná precisa avançar na construção de ementas 

que discutam a inclusão entre todos os núcleos a fim de atender as exigências da atual socie-

dade, dentre estas é possível citar a Lei 13.146, de 06 de Julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) que versa no seu capítulo 4 sobre o direito da Educação e em especial ao afirmar 

no Art. 28 que exige que o incube o poder público de assegurar: 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igual-

dade de oportunidades e condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 

profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 

respectivos campos de conhecimento (BRASIL, 2015a). 

 Os PPCs analisados fazem menção as leis e decretos que discutem a inclusão no espaço 

escolar, por exemplo, a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a política nacional 

de proteção aos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista é citada nos PPC2 

(IFRO, 2010a, p.44), PPC3 (IFRO, 2017a, p.127), PPC5 (IFRO, 2016b, p.42), PPC7 (IFRO, 

2016c, p.49). 

 Já a Lei Federal n.º 10.098 (BRASIL, 2000) que dispõe sobre a acessibilidade das pes-

soas portadoras de necessidade auditiva, Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002): 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, o Decreto 5.296 (BRASIL, 2004): trata de questões 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, Decreto 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005 (BRASIL, 2005): regulamenta a Língua Brasileira de Sinais e regulamenta 

a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002 e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 

são mencionadas respectivamente nos PPC2 (IFRO, 2016a, p.44-45), PPC3 (IFRO, 2017a, 

p.128-130), PPC5 (IFRO, 2016b, p.40-45) e PPC7 (IFRO, 2016c, p.44,48 e 49). 

 Embora leis e decretos estejam citados nos textos, estes não estão inseridos nas biblio-

grafias obrigatórias nem tampouco complementares sugeridas nas ementas, o que nos leva a 

inferir que não há uma observância quanto ao estudo destas no ambiente escolar, este fato torna-

se um ponto corroborador para a reafirmação da nossa primeira categoria. 

 Em relação aos projetos de ensino, pesquisa e extensão que são apontados no PPC3 

(IFRO, 2017a, p. 73) como alternativas para que “A Ética, o Meio Ambiente, a Pluralidade 

Cultural, os Direitos Humanos, a Saúde, a Orientação Sexual, a Diversidade, o Trabalho e o 
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Consumo são alguns dos temas que devem ser incorporados ao currículo de um curso”, detec-

tamos após levantamento realizado nos departamentos de ensino , pesquisa e extensão do cam-

pus no período compreendido entre o ano de  2017 e 201811  que pouquíssimos foram os proje-

tos abordando a Educação Especial numa perspectiva inclusiva. 

 No departamento de ensino após consulta ao SEI (Sistema Eletrônico de Informação), 

constatamos que dos 11(onze) projetos protocolados, nenhum trabalhava com a temática Edu-

cação Especial, no departamento de extensão dos 36(trinta e seis) projetos ponderados somente 

01 (um) discutiu a Educação Especial, intitulado como “O ensino de Química e a educação 

inclusiva: o desafio da formação docente,” (IFRO, 2019) o foco foi a formação do licenciando 

em Química para a prática de um ensino inclusivo. 

 No departamento de pesquisa, em uma planilha sistematizada pela coordenadora, das 

70(setenta) propostas protocoladas somente dois trabalhos contemplavam a temática intitulados 

como “Um estudo de caso com uma estudante de cadeira de rodas do ensino superior do Insti-

tuto Federal de Rondônia: acessibilidade aos laboratórios de química” e a segunda “Acessibili-

dade e inclusão na biblioteca do IFRO campus Ji-Paraná”, ambos discutindo a acessibilidade 

do campus. 

 

5.2.2 Categoria 2: Representatividade dos professores no NAPNE e em projetos relacionados 

a inclusão. 

 

 Esta categoria emergiu durante a análise documental principalmente das portarias inter-

nas relacionadas a composição deste núcleo e no levantamento relacionado junto aos departa-

mentos de ensino, pesquisa e extensão do campus.  

 O NAPNE é regido pela Resolução nº 48/2017/IFRO/CONSUP, que atualmente se en-

contra em revisão. Este núcleo de acordo com o PDI (IFRO, 2017b, p.149) trata-se de: 

                                                 
11Consideramos na análise protocolados ao fim de 2016 a ser desenvolvido durante 2017, protocolados em 2017 e 

2018. 
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[...] um órgão de assessoramento e encontra-se ligado à Reitoria, à Pró-Reitoria de 

Ensino e, em cada campus, diretamente à Diretoria de Ensino. É composto por profis-

sionais de diferentes áreas de formação e tem por finalidade atuar na promoção, pla-

nejamento e execução de políticas voltadas às pessoas com necessidades específicas, 

com vistas à permanência e sucesso destes alunos no processo educativo.  

 Sobre a constituição dos NAPNES e relatando o início desse processo de identificação 

das pessoas com necessidades especiais12 Silva (2008, p.79) relata que foi em meados de 1999 

que a Secretaria de Educação Especial (SEESP). 

[...] iniciou um processo de identificação na Rede Federal de Educação de instituições 

profissionalizantes que já desenvolviam, de alguma forma, educação profissional para 

pessoas com necessidades especiais [...] Pelo levantamento, ficou constatado que no 

ensino agropecuário 153 alunos estavam matriculados, no ensino técnico, 17 alunos e 

nos Centros Federais de Educação Tecnológico, 97 alunos. A partir daí, iniciou-se um 

processo de consulta às instituições da Rede, para sistematizar esse atendimento e 

criar os Centros de Referência em educação profissional de pessoas com necessidades 

especiais. 

 Santos (2011) discorre que a inclusão das pessoas com deficiência nos Institutos Fede-

rais está diretamente ligada a criação do Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização 

de Pessoas com Necessidades Específicas (TEC NEP).Este programa foi criado em junho de 

2000, como fruto da Oficina de Trabalho: “PNE – Uma questão de inclusão”, com diversos 

representantes da SETEC e da SEESP, e dos CEFETs, das Escolas Técnicas, Escolas Agrotéc-

nicas, Institutos e representantes do Fórum de Educação Especial das Instituições de Ensino 

Superior.  

 Para a autora o “[...] programa tinha por objetivo mobilizar e sensibilizar essas institui-

ções no sentido de incluir pessoas com necessidades especiais em seu projeto político-pedagó-

gico [...]” (Santos, 2011, p. 57), tendo o programa ganhou força com a expansão da REDE em 

2008. 

 Os autores Melo, et al.(2013, p. 1990) descrevem que o objetivo era incluir: 

[...](pessoas com deficiência, altas habilidades e com transtornos globais do desenvol-

vimento) em cursos de Educação Profissional nas modalidade de formação inicial e 

continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em parceria com os 

sistemas estaduais e municipais de ensino. 

 Soares e Melo (2016, p. 43) descrevem que em 2010 o programa foi reformulado em 

uma ação da SETEC/MEC, passando a ser denominado de Ação TECNEP, também frisam que 

incialmente o programa surgiu de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional 

                                                 
12 Termo utilizado à época. 
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(SETEC) e a Secretaria de Educação Especial (SEESP), posteriormente Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

 Os NAPNES e o Programa TECNEP tem sido alvo de diversos estudos descritos em 

teses e dissertações demarcando a realidade de diferentes IFs, Melo et al. (2013) em um artigo 

descrevem que após uma pesquisa efetuada no Portal da Fundação Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), dentre os anos de 2006 a 2012 foram encontrados 

09 trabalhos contemplando a temática.  

 Em levantamento realizado pela pesquisadora foram detectados os trabalhos dos auto-

res: Silva (2014) analisou a inclusão dos estudantes com deficiência no Instituto Federal da 

Paraíba a partir da implantação da ação TECNEP, Melo (2015) estudou as ressonâncias acadê-

micas, desafios e limites da implantação do Programa TECNEP na Rede Federal, Soares (2015) 

objetivando avaliar a realidade em que se encontram os NAPNES no âmbito do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Pessini (2015) que desenvol-

veu um trabalho sobre políticas públicas considerando a percepção da equipe gestora do 

NAPNE no IFRS. 

 No campus Ji-Paraná após consulta as portarias encontradas verificamos que o NAPNE 

teve sua primeira composição no ano de 2012, no entanto, a Portaria dessa primeira composição 

não foi encontrada, não sendo possível analisá-la, quanto às demais composições verificamos 

que o núcleo se encontra na sétima composição conforme quadro 10. 

Quadro 8: Histórico da composição do NAPNE. 

 

                                                 
13 O gestor também era professor. 

Portaria 

Número de gestores 

envolvidos 

Demais servido-

res envolvidos 

Número de pro-

fessores envolvi-

dos 

Portaria, nº 076 de 21 de Setembro de 

2012 

Portaria não encontrada  

Portaria nº 95 de 14 de Outubro de 

2013 

0 06 03 

Portaria nº42 de 30 de Março de 2015 01 04 03 

Portaria nº 211 de 01 de Outubro de 

2015 

01 07 02 

Portaria nº 259 de 18 de Dezembro de 

2015 

Portaria não encontrada 

Portaria nº 17 de Fevereiro de 2016 0113 09 03 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Como podemos observar acima das 07 portarias encontradas nos arquivos institucionais 

embora todas registrem a participação de professores, identificamos que somente dois profes-

sores mantêm-se fixos ao longo das portarias, essa participação é mínima diante da representa-

tividade do quadro de professores da Instituição. 

 Esse fator é extremamente negativo, pois colabora para o ideário que os problemas re-

lacionados aos EPAEE devem ser resolvidos por outros profissionais dentro da instituição difi-

cultando a compreensão da responsabilidade dos professores sobre os mesmos. Quanto mais 

cedo os professores se envolverem na composição do núcleo participando das decisões essen-

ciais a este público mais a instituição avança no fortalecimento da inclusão. Oliveira (2009, p. 

38) ressalta que: 

[...] há professores que se percebem responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem 

e partem em busca de soluções, porém a maioria dos docentes isenta-se da responsa-

bilidade do fracasso escolar, os problemas apresentados sempre são dos outros. Es-

pera-se que venham pessoas de fora da escola para resolver os problemas . A evasão, 

a freqüência e o desinteresse dos alunos são vistos como dificuldades que independem 

do trabalho do professor. Estes fatos evidenciam a ausência de uma formação ético-

politica por parte do professor e a manutenção da prática pedagógica tradicional, cuja 

preocupação é a transmissão dos conteúdos escolares, não existindo a problematiza-

ção crítica da própria escola.  

 Percebemos que entre os demais participantes a maioria são os servidores atuantes na 

Coordenação de Assistência ao Educando (CAED) quanto a participação dos coordenadores de 

cursos na composição do núcleo até o atual momento esse fato não ocorreu essa questão é de-

licada pois o engajamento destes colaboraria para o diálogo entre NAPNE e os professores do 

curso. 

 O mesmo ocorre com os participante da gestão dentre as portaria analisadas anteriores 

a Portaria nº 78 JIPA/CGAB/IFRO de 04 de Abril de 2018, quando há registro da presença da 

gestão essa questão refere-se a participação do diretor de ensino, somente nesta última registra-

mos a presença do diretor do campus no núcleo. 

 Sabemos da relevância da presença da gestão neste núcleo, pois compete a este profis-

sional a responsabilidade de implementar de forma plausível e possível o projeto inclusivo na 

instituição. 

 A articulação deste entre os diversos setores, coordenações e departamentos da institui-

ção torna-se essencial na solidificação de mudanças dentro do campus, principalmente nas que 

Portaria nº 78 /JIPA/ CGAB/IFRO de 

04 de Abril de 2018 

01 07 02 
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demandam questões orçamentárias envolvendo mudanças estruturais para a acessibilidade (re-

formas de espaços ou novas construções) aquisição de materiais pedagógicos e tecnologias as-

sistivas e um plano de capacitação docente. 

 Sassaki (2010) discorre que no processo de inclusão social a sociedade deve se organizar 

para eliminar todas as formas de barreiras, sejam arquitetônicas, atitudinais, programáticas, ins-

trumentais entre outras, de modo que a pessoa com deficiência possa ter acesso a bens, lugares, 

serviços para que estes contribuam para seu crescimento pessoal, social, educacional e profis-

sional.   

 A inclusão social deve oportunizar um novo tipo de sociedade, onde sejam equiparadas 

as mesmas oportunidades aos indivíduos com ou sem deficiência. 

 Por fim o último ponto que fortalece a categoria 2 refere-se a pesquisa realizadas nos 

departamentos de ensino, pesquisa e extensão do campus, conforme já descrito anteriormente 

dentre os projetos (117) protocolados nos 03(três) setores apenas 3(três) contemplavam de ma-

neira direta a Educação Especial numa perspectiva inclusiva ou os EPAEE e, destes apenas 

1(um) foi proposto por professor. 

 

5.3 Dos questionários 

5.3.1 Categoria 3: Formação inicial e continuada e inclusão 

 

 A categoria foi fortemente evidenciada após a análise das respostas dos docentes quanto 

as disciplinas cursadas durante a graduação que discutissem a educação inclusiva e sobre a 

participação em formações continuadas abordando essa temática, conforme (APÊNDICE A). 

 Destacamos que nesta pesquisa a formação inicial dos participantes pode ser assim de-

finida: 22(vinte e dois) são licenciados, 09 (nove) Bacharéis, 01 Tecnólogo, e 10 não marcaram 

essa opção no questionário. O campo tecnólogo a princípio não foi disponibilizado no questio-

nário oferecemos como alternativas a serem marcadas somente dois campos para formação (Li-

cenciatura e bacharelado), entretanto houve um acréscimo de um professor para este campo.  

 Quanto a formação em estudos de Pós-graduações e Strictu Sensu (mestrado e douto-

rado), dos professores que responderam registramos: 1 graduado, 13 especialistas, 18 mestres, 

6 doutores e 02 não identificaram o nível acadêmico. 

 Das 40 respostas dadas, 25 professores responderam sistematicamente que durante a 

graduação não haviam tido disciplinas contemplando a educação inclusiva, em específico a 

Educação Especial. 
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 Pontuamos de acordo com as falas, que as discussões sobre a temática quando vistas 

foram abordadas de modo superficial, apenas um semestre ou limitaram-se a trabalhar somente 

a legislação vigente. É perceptível uma confusão relacionada sobre o público da Educação Es-

pecial, principalmente quando os alunos com dificuldades de aprendizagem são considera-

dos/classificados como EPAEE, tais apontamentos podem ser facilmente identificados abaixo: 

QP4 Apenas uma disciplina de 6 meses. Os temas foram relacionados aos transtornos, 

dificuldades de aprendizagem e que metodologias devem ser utilizadas nestas situa-

ções. 

QP29 [...] Tivemos uma disciplina relacionada a educação inclusiva,legislação vi-

gente e também uma disciplina de LIBRAS. 

QP40 [...] Psicologia da Educação. Diversas temáticas, entre elas: dificuldade de 

aprendizagem. 

  Chamou-nos a atenção na pesquisa, que a ausência de discussões sobre o assunto não 

são exclusivas aos professores bacharéis, os licenciados apresentam essa lacuna na sua forma-

ção inicial, mesmo diante da intensificação dos debates sobre a temática no cenário brasileiro 

desde fins da década de 1980, início dos anos 1990 conforme apontam os autores Mazzota 

(2011), Dechichi, Silva e Ferreira (2012) Mendes (2006). 

 Se tomarmos o tempo de conclusão do curso referente a formação inicial dos docentes 

participantes veremos que dos 32 professores (que registraram essa informação) entre os licen-

ciados e tecnólogos somente 4 professores concluíram seus cursos anteriores ao ano de 2000, 

dos demais 10(dez) concluíram entre 2000 e 2005, 07(sete) entre 2005 e 2010 e 11(onze) após 

o ano de 2010, desse modo não houve avanços significativos nesta primeira formação. 

 Essa lacuna pode ter uma relação direta com o processo de reformulação/elaboração de 

PPCS, muitas vezes esse processo é moroso e contribui para que se acentue um descompasso 

entre os documentos postos para a formação dos professores e a efetivação dos mesmos, o Pa-

recer 9/2001 CNE/CP (BRASIL, 2001, p.26) já orientava que:  

A educação básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de integra-

ção dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns dos sis-

temas de ensino. Isso exige que a formação dos professores das diferentes etapas da 

educação básica inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos. 

 Cabe citar, que outros documentos foram direcionados para a formação de professores, 

no ano de 2002, também foram publicadas as diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

de professores, Resolução CNE/CP nº 1(BRASIL, 2002), prevendo no seu Art. 2, inciso II “[...] 

o acolhimento e o trato da diversidade” reafirmando no Art.6, parágrafo 3, inciso II “II - conhe-
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cimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alu-

nos com necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas”, e o Decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005 que institui a Libras nos cursos de formação de professores 

e fonoaudiologia, outro marcos também podem ser destacados como por exemplo a Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva (BRASIL, 2008a), e o Decreto nº 

8.368, de 2 de Dezembro de 2014 regulamentando a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. 

 A atual Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada em 

seu Art. 3º instrui que:  

A formação inicial e a formação continuada destinam-se, respectivamente, à prepara-

ção e ao desenvolvimento de profissionais para funções de magistério na educação 

básica em suas etapas – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e mo-

dalidades – educação de jovens e adultos, Educação Especial, educação profissional 

e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação 

escolar quilombola e educação a distância[...](BRASIL,2015,p.3) 

 Dentre as disciplinas cursadas e possíveis temáticas abordadas nos cursos de graduação 

relacionadas a inclusão percebemos maiores manifestações quanto a acessibilidade, Libras e 

Braile conforme descrito abaixo 

QP3 Sim.Acessibilidade, cadeirantes e cegos, inclusão social entre outros. 

QP5 Sim. Algumas deficiências como cegueira, surdez, entre outras. Todavia discus-

sões muito rasas. 

QP13 Durante o curso de biologia não, mas na química tive a disciplina específica de 

Ed. Inclusiva. Os temas abordados que me lembre foram autismo, deficiência auditiva 

e visual. 

QP27 Tecnologias Assistivas em informática na educação. 

QP29 Sim, tivemos uma disciplina relacionada a educação inclusiva, legislação vi-

gente e também uma disciplina de LIBRAS. 

QP35 Sim, aspectos educacionais e socio-antropológicos da surdez e da cegueira, no-

ções básicas da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS e do sistema de leitura e escrita 

em Braile. 

 A menção a disciplina de Libras por parte dos colaboradores pode neste estudo justifi-

car-se mediante o tempo de formação dos professores participantes, tendo em vista que 18 (de-

zoito) finalizaram sua formação inicial, após o ano de 2005, período em que Decreto nº 5.626, 
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de 22 de dezembro de 2005 regulamentou a Lei nº 10.436/02 e instituiu a Libras como disciplina 

curricular nos cursos de formação de professores e fonoaudiologia. 

 A atual Resolução nº 2, de 01 de Julho de 2015, trata sobre a formação de professores, 

discorre sobre a relevância da Libras e versa no §6º que: “V – a ampliação e o aperfeiçoamento 

do uso da Língua Portuguesa e da capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos 

fundamentais da formação dos professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Si-

nais(Libras)”. (BRASIL, 2015b) 

 A formação continuada, compreendida por Libâneo como “[...] condição para a apren-

dizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores e 

especialistas [...]”e para Carneiro(2016,p.60)como formação em serviço, uma vez que esta 

ocorre ‘concomitante ao exercício da profissão, sendo este exercício próprio da formação’’ que 

ocorre na escola e no contexto profissional, foi abordada em dois momentos. 

A primeira referiu-se as capacitações realizadas pelos professores que ocorreram ante-

riores a entrada do docente no IFRO, e a segunda, as que ocorreram posteriores ao ingresso do 

professor na instituição. 

 Quanto a formação em exercício para a inclusão, vivenciada pelo docente num período 

anterior ao seu ingresso no IFRO, constatamos que dos 39 professores que responderam a ques-

tão, 29 afirmaram não terem realizado ou participado de capacitações (cursos, seminários, ofi-

cinas), contemplando essa questão, destes 05 relataram terem feito cursos ou participado parci-

almente de algumas atividades. 

 Identificamos que os docentes indistintamente do tempo que exercem o magistério pra-

ticamente não participaram de formações continuada sem serviço abordando a Educação Espe-

cial, estas não ocorreram de modo satisfatório nos ambientes de trabalho dos professores, quer 

nas experiências anteriores ao ingresso no quadro de servidores do IFRO, nem tampouco após 

esse ingresso. 

Quando questionados quanto as capacitações realizadas após o ingresso na rede federal, 

33 professores relataram que não participaram, e dos que acenaram positivamente para esta 

questão discorrem em sua maioria que estas ocorreram por meio da participação em palestras 

conforme descrevem os professores QP7, QP18, QP23, QP3. 

 Este fato é preocupante uma vez que 10(dez) professores exercem a profissão no período 

compreendido de 0 a 5 anos, 08(oito) atuam na margem dos 5 a 10 anos, 8(oito) exercem o 

magistério entre 10 a 15 anos e, por último 15(quinze) afirmaram exercer a docência a mais 

de15 anos. 
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 Quanto ao período em que exercem a docência no IFRO, identificamos dois grupos, os 

que exercem a docência a menos de 5(cinco) anos, representado por 18(dezoito) docentes, 

sendo que 16(dezesseis) ainda estavam no período probatório, e 22 docentes trabalham no IFRO 

a mais de 5 anos. 

 A constatação acima demonstra que o IFRO deve investir na capacitação continuada em 

serviço de seus professores afim que estes possam adquirir competências para exercerem de 

modo mais eficaz práticas pedagógicas inclusivas. Marchesi (2004, p. 44) destaca que: 

A formação dos professores e seu desenvolvimento profissional são condições neces-

sárias para que se produzam práticas integradoras positivas nas escolas. É muito difícil 

avançar no sentido das escolas inclusivas se os professores em seu conjunto, e não 

apenas os professores especialistas em Educação Especial, não adquirirem uma com-

petência suficiente para ensinar a todos os alunos. Além disso, a formação tem uma 

estreita relação com sua atitude diante da diversidade do aluno. O professor, quando 

se sente pouco competente para facilitar a aprendizagem dos alunos com necessidades 

educativas especiais, tenderá a desenvolver expectativas mais negativas, que se tradu-

zem em uma menor interação e menor atenção. O aluno, por sua vez, terá mais difi-

culdades para resolver as tarefas propostas, o que reforçará as expectativas negativas 

do professor. Essas considerações levam a afirmar que o modo mais seguro de melho-

rar as atitudes e as expectativas dos professores é desenvolver seu conhecimento das 

diversidades dos alunos e suas habilidades para ensinar-lhes.  

 Há uma necessidade real manifesta nas falas dos professores sobre os prejuízos decor-

rentes da falta de uma formação em serviço sobre este assunto, e um desejo expresso para que 

estas capacitações ocorram em seus ambientes de trabalho diante da realidade vivenciada pelos 

professores. 

De acordo com Carneiro (2016) quando a formação ocorre deste modo, há maiores 

chances de envolvimento do grupo pois ela é feita diante dos interesses e das necessidades, o 

professor passa de um mero receptor de informações externas, para adotar uma prática reflexiva 

sobre as questões que se apresentam no seu ambiente de trabalho. 

As principais dificuldades destacaram a falta de conhecimento específico sobre as defi-

ciências e metodologias a serem aplicadas para melhor atender os EPAEE. Dentre as falas que 

fazem menção a falta de conhecimento específico e as dificuldades vivenciadas apresentadas, 

elencamos: 
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QP4 Tenho pouco conhecimento teórico. Penso que há uma necessidade não só mi-

nha, mas do próprio IFRO quanto a práticas inclusivas sustentadas por estudos já re-

alizados. Assim cursos de capacitação são fundamentais. 

QP16 A desinformação de saber como trata-los. O desconhecimento de metodologias 

que os contemplem. 

QP21 Se eu tivesse algum aluno com necessidades especiais ou algum tipo de defici-

ência, a maior dificuldade seria quanto ao manuseio de equipamentos(vidrarias) e re-

agentes nos laboratório(aula prática) de Química. 

QP29 Saber o que fazer, como agir, muitas vezes a falta de conhecimento nos paralisa. 

QP30 Minhas dificuldades são principalmente na hora de escolher a metodologia de 

ensino, para que esta inclua verdadeiramente os alunos. 

QP38 No caso do curso de florestas, a principal dificuldade seria a limitação física do 

aluno, pois tanto nas visitas técnicas como aulas práticas, requerem muito esforço 

físico e por ser em ambientes que oferecem muitos riscos. As minhas dificuldades 

seria o desconhecimento sobre as necessidades específicas, pois sei que há inúmeros 

tipos de deficiências.Mas tenho curiosidades e vontade de colaborar. 

QP40 São diversas dificuldades quanto a formação inicial, dificuldades quanto a me-

todologia atual, dificuldades no processo de ensino aprendizagem específico da Edu-

cação Especial, dificuldades quanto à tecnologia atual apropriada aos diversos tipos 

de ensino voltados à Educação Especial. 

 

 De acordo com as falas evidenciadas inferimos que a apropriação de conhecimentos 

sobre a Educação Especial numa perspectiva inclusiva pode colaborar efetivamente para que as 

dificuldades relacionadas a inclusão destes estudantes no ambiente educacional sejam mitiga-

das, colaborando para a ampliação de práticas pedagógicas nos diferentes contextos da institui-

ção e nas diversas disciplinas a serem cursadas pelos alunos. 

Tanto Mendes, et al. (2010) Silveira e Figueredo (2010) e Marchesi (2004)enfatizam 

importância do conhecimento dos professores sobre enfoques pedagógicos, materiais adequa-

dos e métodos   para a organização do espaço escolar que amplie as possibilidades de aprendi-

zagem dos estudantes com deficiência. 

 Outro ponto refere-se a necessidade do amadurecimento dos professores quanto a com-

preensão de que embora algumas metodologias sejam mais adequadas aos EPAEE não existem 

regras pré-determinadas ou um guia a ser seguido, há muito a ser pesquisado principalmente 

quanto as disciplinas específicas dos cursos. 

Por último e não menos importante está a construção positiva do professor frente a con-

cepção das possibilidades de aprendizagem dos EPAEE, os indivíduos são únicos e embora 

possam apresentar alguns aspectos gerais, demonstram particularidades quanto a sua trajetória 

de vida, educacionais e principalmente quanto ao incentivo recebido das famílias, estes soma-

dos são decisivos para o sucesso frente ao processo de escolarização. 
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5.3.2 Categoria 4: O planejamento pedagógico em atendimento à inclusão. 

 

Emergiu nas respostas apresentadas ao questionário proposto quando os professores 

descreveram se contemplavam no seu plano de ensino as necessidades específicas dos alunos 

com deficiência.  

 Percebemos que essa questão foi bem complexa demandando duas situações distintas, 

uma relacionou-se com a questão documental do plano de ensino, ou seja, a oficialização deste 

junto as exigências burocráticas institucionais, e a outra relacionou-se diretamente com a efeti-

vidade do planejamento no ambiente de atuação direta do professor,ou seja as ações tal como 

ocorrem na sala de aula, ou no espaço destinado ao processo ensino-aprendizagem(laboratório, 

quadra escolar, visitas técnicas), ou seja as ações práticas. 

 Dentre as falas descritas, 20 professores afirmaram não contemplarem nos seus planos 

de ensino as necessidades dos alunos com deficiência, entretanto 05 alegaram efetuar práticas 

em atendimento aos alunos no dia-a-dia, no planejamento diário (que aqui pode ser subtendido 

como plano de aula). 

 Quanto aos professores que adotam essa prática podemos citar o docente QP4 que des-

creve “No plano de ensino, não há nada explícito, direcionado. No planejamento diário sim, 

como avaliação diferenciada, bem como metodologias ativas” e do professor QP38: “ Não tive 

nenhum aluno com deficiência avançada. Mas procuro sempre explicar devagar os conteúdos, 

explicitando vários exemplos”. Identificamos também a tentativa de incorporação das discus-

sões sobre a temática enquanto conteúdo conforme sugere o docente QP2 “Em alguns casos, 

tento colocar o tema como conteúdo porém ainda sem muito foco na área.” 

 Já dentre os 20 professores que responderam que contemplavam no plano de ensino os 

estudantes com deficiências percebemos maior direcionamento para a prática efetivada em sala, 

expressas no plano de aula, expressam as adaptações de pequeno porte realizadas a fim de aten-

der os estudantes. 



105 

 

 

 

QP10 Sim, sempre adapto meu material para alunos com problemas de visão, tenho 2 

alunos assim. 

QP16 Contemplo somente com metodologias, ex: letras grandes em textos e slides 

para os alunos com baixa visão. Até o momento, não tive, ou não soube ter, alunos 

com outras necessidades. 

QP34 Sim, através do uso de ferramentas tecnológicas diversificadas e em vários 

meios de mediação tecnológica. 

QP39 Sim, após um diagnóstico, busco sempre planejar minhas aulas para que eu 

possa atender todas as dificuldades dos alunos com necessidades dentro do possível.  

 As falas acima externadas tanto pelos professores que alegam direcionar um plano de 

ensino em atendimento aos EPAEE, tanto pelos professores que alegam não fazê-lo, nos faz 

refletir sobre a importância de um planejamento em atendimentos aos estudantes que apresen-

tam necessidades específicas em seu processo de escolarização. 

 Entretanto cabe aqui frisar que este planejamento necessariamente não deve se resumir 

ao papel impresso entregue ao departamento de ensino tão somente para atender os fins buro-

cráticos, onde estão definidos “[...] os objetivos, o conteúdo programático, os procedimentos de 

ensino, os recursos didáticos, bem como a bibliografia básica a ser consultada [...]” (LOPES, 

2012, p. 56) e sim deve ser um processo de reflexão do professor diante das atuais conjecturas 

que a escola passa e principalmente de todas as diversidades nela vivenciadas representadas por 

seus alunos. 

 Dentre as adaptações mencionadas podemos citar as principais assumidas e descritas 

pelos professores quando questionados se promoviam a inclusão dos estudantes: 

QP20 Sim. Um caso de deficiente visual no IFRO colocamos ela em uma cadeira na 

frente da sala e preparamos materiais de leitura com fonte grande. 

QP23 Sim, incluo estes alunos durante as aulas, readequando algumas atividades. 

QP30 Tento incluir os alunos com deficiências nas atividades de sala de aula, como 

rodas de conversas, trabalhos em grupos e debates. 

QP32 Em sala de aula já trabalhamos textos com os alunos relacionados a pessoas 

com necessidades específicas, e em quadra, uma atividade prática: vôlei sentado em 

cadeira. 

QP39 Sim, buscando inserir os alunos com deficiência em grupos para que possam se 

socializar entre os colegas e se sentir mais confiante e não excluso. 

 

De acordo com os trechos descritos sobre as adaptações metodológicas que vem sendo 

adotadas no planejamento percebemos que o campus tem avançado neste quesito, as práticas 

desenvolvidas e relatadas pelos professores favorecem consideravelmente a inclusão dos 

EPAEE. 
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5.4 Grupo focal - A voz dos docentes 

 

 Os dados apresentados nesta seção expressam a voz dos docentes participantes dos gru-

pos focais realizados nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019 e constitui-se parte do 

levantamento de dados que apontaram as Categorias 5 - Concepções sobre a inclusão, a igual-

dade e a diferença no ambiente escolar, Categoria 6 - A acessibilidade metodológica e atitudinal 

na inclusão dos EPAEE, e a Categoria 7- Práticas pedagógicas inclusivas: conquistas e desafios. 

 Os grupos focais não tiveram a intencionalidade de serem interventivos, visto que nesta 

pesquisa a intervenção ocorreu por meio de oficinas pedagógicas inseridas no projeto Oficinas 

Pedagógicas: uma proposta de capacitação em educação inclusiva para os professores do IFRO 

– campus Ji-Paraná, protocolado junto ao Departamento de Extensão do campus; no entanto as 

discussões dos grupos posteriormente foram contempladas nas oficinas. 

Figura 3: Grupo Focal 1 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2019. 

 

 As categorias foram surgindo naturalmente no decorrer das falas dos professores, a pes-

quisadora assumiu o papel de moderadora e embora conhecida pelos participantes, os grupos 

ocorreram de forma espontânea havendo grande aceitação pelos docentes que contribuíram efe-

tivamente com a pesquisa. 

 Não houve demonstração de constrangimento ou insegurança pelos participantes diante 

da filmagem dos grupos, nem tampouco da gravação das falas. Os grupos geraram em média 4 

horas de gravações que foram transcritas na íntegra, gerando um grande volume de dados.  

 Gatti (2005, 67) alerta que os dados gerados quando se trata mesmo de grupo focal “[...] 

- são de natureza complexa, volumosos, refletindo tanto ambiguidades como conflitos, para 
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além dos consensos [...]”, a realidade vivenciada neste trabalho corrobora com a afirmativa da 

autora. 

Figura 4: Grupo Focal 2 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2019. 

 

 Durante a realização do grupo a pesquisadora utilizou-se de um roteiro previamente 

elaborado e aprovado pelo CEP, os participantes foram identificados e enumerados como GFP1 

a GFP35.  

 O primeiro grupo focal contou com a presença de 11 professores, conforme já descrito 

na metodologia, este grupo teve uma representatividade maior dos gestores (coordenadores de 

cursos)do campus.  

 

Figura 5: Grupo Focal 3 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 
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 O segundo e terceiro grupo totalizaram a participação de 24 professores atuantes nos 

diversos núcleos dos cursos ofertados, sendo realizados em 02 momentos. 

5.4.1 Categoria 5: Concepções sobre a inclusão, a igualdade e a diferença no ambiente esco-

lar 

A categoria revelou que os professores do campus de modo geral compreendem a edu-

cação inclusiva de um modo mais amplo e, não somente o processo de escolarização das pessoas 

com deficiências. 

 Ao externarem suas concepções sobre a educação inclusiva os participantes citaram os 

diferentes públicos atendidos pelo IFRO tais como: alunos socialmente vulneráreis, com difi-

culdade de aprendizagem, defasagem de conteúdos, TDHA e problemas emocionais. Dentre as 

falas transcritas encontramos: 

GFP9 - É o seguinte é, a gente tem um preceito [...] uma ideia do seja uma educação 

inclusiva, você criar condições para incluir aquele aluno que tenha uma necessidade 

especial[...]não é só o aluno especial, o aluno com dificuldade precisa ser incluído 

também. 

GFP7 - [...] só uma dúvida que eu não sei também se os colegas vão poder me respon-

der[...]esses casos de alunos que tem dificuldades igual dislexia,...esses montes de 

ias..? 

GF18- A TDAH é um tipo de transtorno,acredito. 

GF15 - [...]quer ver uma outra turma que precisa de inclusão e a gente não sabe onde 

enquadrar bonitinho e botar no pacote, os vulneráveis. Tem menino aqui, eu tive alu-

nos que desmaiaram de fome[...], o cara não consegue prestar atenção numa aula, tem 

uma dificuldade.Ele não tem síndrome, ele não tem deficiência. 

GP16 - A gente não sabe o que entra e o que não entra [...]dificuldade da partici-

pante na identificação do grupos. (grifo da autora) 

GFP31- [...] quando eu iniciei a docência, eu tinha dificuldade até para definir essa 

educação inclusiva[...].quando você fala em incluir é...não somente aquele que tem 

ah(pausa) essas necessidades especiais, mas todos aqueles é...que por muito tempo 

foram excluídos como indígenas, quilombolas é...o pessoal do campo, não é? 

  

Houve dificuldades relacionadas a identificação/ reconhecimento do público alvo da 

Educação Especial. Situação similar é apontada por Oliveira (2009, p. 35) que ao estudar os 

conflitos vivenciados pelos professores quanto a educação inclusiva, destaca no seu “quarto 

conflito”, “[...] o pouco conhecimento dos atores educacionais sobre o que é a inclusão em 

termos conceituais e sobre as diretrizes da política inclusiva em nível nacional.” 

Outra questão abordada na concepção da educação inclusiva expressou a necessidade 

da quebra de paradigmas por parte dos educadores e no reconhecimento das transformações 
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exigidas na ação docente diante da diversidade escolar atual, sobretudo quando a escola e os 

agentes nela inseridos, reproduzem e manifestam práticas opressivas e discriminatórias. 

GFP18 - Reconhecendo que existe um público que é excluído [...] a partir do momento 

que reconhece que existe exclusão começou a se pensar em retirar esse nível alto de 

exclusão e passo a passo incluir esses que são excluídos [...] 

GFP28 - [...]Antes de uma educação inclusiva o que nos falta é uma mente inclu-

siva.Aeducação vem depois.[...]O que é ser inclusiva? Se tem necessidade é porque 

há uma coisa considerada padrão normal.eu acho que isso tem que ser problematizado 

na educação inclusiva. [...] o que é um padrão?Ser branco, [...] ter as duas pernas e 

não ter nenhum problema cognitivo?[...] quem é professor, quem atua com educação 

precisa ter uma mente inclusiva e...é superar essa criação que a gente teve né?[...]so-

mos frutos dessa educação e a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprendeu 

dos nossos pais e avós, né, que é... que isso é assim, é assado , é o padrão e o normal 

, né?Eu acho que a educação inclusiva passa muito mais por uma desconstrução, por 

uma problematização mesmo da gente[...] 

GFP29 - você quer ver o quanto isso é difícil pra exatas, né. Porque nós dizemos assim 

isso aqui Isaac Newton formulou a séculos e séculos atrás, a fórmula de Kelvin for-

mulou isso a uns ‘trocentos’ anos e ensinava assim desse jeito.Agora como é que eu 

ensino isso para alguém como diferente, que pense diferente, que se locomova dife-

rente, que veja o mundo de uma forma diferente[...]e hoje nós entendemos assim que 

especial não é só o que não anda, não enxerga, que não fala, que não ouve, é a pessoa 

que está fora daquele padronizado, daquilo que há séculos perpetuaram eles e essa é 

a regrinha assim ...tem que seguir.Tem que ver essa diferença. 

Percebemos que as falas dos professores GFP18, GFP28 e GFP29 apontam para a ne-

cessidade da reflexão do profissional sobre sua prática exercida ao longo dos anos, bem como 

indicam a importância da desconstrução nesse processo. 

Essa desconstrução passa pelo questionamento e superação de crenças e valores estabe-

lecidos por estes profissionais ao longo de sua constituição histórica, exigindo que novas ideias 

e conceitos sejam incorporados e considerados. A este respeito Santana (2009, p.78) destaca: 

“Discutir a ação dos professores na contemporaneidade é refletir sobre as suas intenções, cren-

ças e valores e, também, sobre as condições concretas de realização de seu trabalho, que influ-

enciam fortemente as suas práticas cotidianas na escola.” 
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A concepção do grupo sobre essa educação inclusiva reflete as diretrizes postas insti-

tucionalmente pela Resolução nº 48 do CONSUP (IFRO, 2017b, p. 23) no § 2º que 

define para fins de desenvolvimento das ações do NAPNE as: 

[...] pessoas com necessidades específicas todas aquelas contempladas pelo Decreto 

nº 7.611/11, cujas necessidades educacionais se originam em função de: I. Deficiên-

cia, caracterizada por impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, inte-

lectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringido a 

sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade; 

 II. Altas habilidades/superdotação, caracterizada por potencial elevado em qualquer 

uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes; 

III. Transtornos globais do desenvolvimento, caracterizados por alterações qualitati-

vas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo (autismo, síndromes do espectro do au-

tismo e psicose infantil); e transtornos funcionais específicos, como dislexia, disorto-

grafia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade entre outros. 

 Art. 3º O NAPNE responde pelas ações relacionadas ao atendimento dos diferentes gru-

pos de pessoas excluídas e marginalizadas no âmbito do IFRO. 

Parágrafo único. Nos termos deste regulamento, consideram-se como excluídas e mar-

ginalizadas as pessoas em situação de desfavorecimento social devido à etnia, orien-

tação sexual, gênero, credo, condição econômica, pessoas apenadas e adolescentes em 

conflito com a lei. 

 O fato de contemplar tantas especificidades em sua Resolução resultam por dificultar o 

trabalho dos componentes do núcleo, e a diferenciação do trabalho a ser executado pelo NAPNE 

e pelos servidores da CAED, que atuam diretamente na Política de Atendimento ao Estudante 

prevista no PDI (IFRO, 2018, p.161), “[...] os programas de assistência estudantil se subdividem 

em programa de atendimento universal e de atendimento aos estudantes socioeconomicamente 

vulneráveis [...]”, dentro desta política de atendimento estão os estudantes com necessidades 

específicas.  

 Ao definirem a educação inclusiva em atendimento aos EPAEE os professores frisaram 

que a inclusão é um desafio a ser superado diariamente e que embora haja um direcionamento 

de políticas regulamentando e exigindo sua concretização no espaço escolar, ainda são muitos 

os percalços a serem superados na prática, e estes vão além do campo conceitual. Dentre as 

concepções de inclusão encontramos: 
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GFP5 - mais antigamente, aí pra trás o incluir era ‘enfiar’ o menino na sala e pronto, 

ele está incluso [...] e o que fazia com esse aluno? [...] eu dou conta de 39 ou de 1? 

Você dava preferência para os 39 e ele fica lá. E eu que “to” lidando diretamente com 

o surdo [..] o menino saiu do ensino médio, ele não sabe português, não sabe matemá-

tica, eles só ficaram de corpo na sala, os professores não conseguiram fazer com que 

eles aprendessem[...] 

GFP11 - [...] É deixar de conversar fofo e bonito e [...] me mostrar como isso efetiva-

mente será na prática. 

GFP30 - Seria a (pausa) a aceitação do próximo, porque geralmente só se fala em 

diferente, mas todos nós temos limitações’’ 

GFP19 - Então a inclusão hoje, eu acho que ela ainda perpassa isso. Ela é (pausa) eu 

ia falar que ela é meio fake, né (riso) digamos assim [...] eu ia chamar assim, mas fica 

meio pesado. Mas acho que é prática mesmo, você incluiu e não inclui de verdade 

porque muitas vezes no processo você vê que não dá conta de atender aquela demanda 

que é especial e a política que se tem, é política do [...]empurra porque tem tal pro-

blema. Isso pra mim não é inclusão né? 

As falas revelam a dificuldade da escola em superar o paradigma da integração para a 

inclusão, alguns professores consideram que a inclusão não acontece verdadeiramente no âm-

bito escolar, ou seja, esta não ocorre do campo conceitual para o real. Beyer (2009) ao explicar 

esse processo destaca que no Brasil enquanto a legislação avançou, as práticas pedagógicas não 

caminharam na mesma direção, ou seja, os sistemas educacionais tiveram dificuldades em rea-

lizar experiências de inclusão. 

A correta identificação e inclusão dos estudantes da Educação Especial pelos educado-

res se faz necessária para um maior direcionamento das ações e, principalmente para garantir a 

este grupo os atendimentos previstos em lei, no que tange a flexibilização curricular e adapta-

ções curriculares, a oferta do AEE (que no campus não é ofertado), bem como diante da tomada 

de decisões pontuais, acordadas em conselhos, como por exemplo, a necessidade de se aplicar 

a terminalidade específica, ou aprovação/retenção de estudantes. 

 Quanto a terminalidade específica, a mesma é amparada pela LDBEN nº 9.394/96, in-

ciso II do Art. 59, pela Resolução CNE/CEB nº02/2001 em seu artigo 16 e pelo Parecer 

CNE/CEB nº 17/2001, tendo sua aplicação direcionada ao ensino fundamental, entretanto a 

mesma já foi aplicada nos cursos técnicos integrado ao ensino médio conforme descrito no 

Parecer CNE/CEB nº2/2013 que autorizou o Instituto Federal do Espírito Santo “[...] utilizar o 

estatuto da “terminalidade específica”, nos termos do inciso IV do art. 59 da Lei nº 9.394/96, e 

em consonância com o disposto no Parecer CNE/CEB nº 11/2012”(BRASIL, 2012, p. 5). 

 As questões anteriormente apresentadas acentuaram a necessidade de que nesta catego-

ria fossem apresentadas as discussões relacionadas a questão da igualdade e das diferenças no 

ambiente escolar. 
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 Esta problemática foi sem dúvida um dos pontos mais fortes e conflituosos dos partici-

pantes, que diversas vezes relataram ficar em dúvida sobre até que ponto os estudantes devem 

ser considerados iguais e, portanto tratados da mesma forma e em que ponto suas diferenças 

devem ser consideradas. 

 Gonzaga (2012) ao explicar sobre o direito a não discriminação e a inclusão, destaca 

que o movimento da inclusão da pessoa com deficiência, se pauta no princípio da igualdade e 

na eliminação da discriminação, entretanto para que a igualdade se concretize é necessário con-

siderar as desigualdades “[...] pois é justamente o que vai promover a igualdade.Porém, nem 

sempre o tratamento diferenciado é feito de forma correta e, ao invés de promover o acesso à 

igualdade, acaba implicando em grave discriminação’’(GONZAGA, 2012, p. 34). 

 Os trechos abaixo ratificam os conflitos relacionados quanto ao fato da participação ou 

não a participação dos EPAEE em atividades específicas exigidas pelos cursos ofertados no 

campus, e a responsabilização/preocupação quanto a segurança física dos EPAEE diante das 

propostas de ensino relacionadas a visitas técnicas e o uso de laboratórios nas aulas práticas. 

GFP5 - [...] Daí as nossas normativas internas elas dizem que se o local não for pos-

sível e oferecer risco esse aluno não vai. Se ele não vai [...] o que a gente vai fazer 

para substituir o que ele não foi?. 

GFP4 - A gente tem um cadeirante, pelo menos é temporário, agora na engenharia. Aí 

por exemplo, eu faço uma visita com os meninos lá na madeireira e como é que eu 

vou levar ele para a madeireira. 

GFP2 - Baixa visão, por exemplo, na floresta tem que andar sempre preocupado com 

buraco [...] com inseto, com cobra. É você tem que usar a perneira, que não facilita 

para você andar [...] eu falo assim a pessoa que não tenha necessidade já é difícil 

conseguir fazer aquela atividade porque exercita muito. E uma pessoa com muita di-

ficuldade, uma limitação como fazer isso? 

GFP8 - [...] uma dificuldade que eu acredito que nós professores de química teríamos 

mais com o pessoal com deficiência visual, por exemplo, porque na química você vai 

para a prática que tem uma reação que é evidenciada por uma mudança de cor ou por 

uma formação de precipitado e às vezes você não tá enxergando isso aí. Como é que 

ele vai saber? 

GF25 - A parte também de identificação de espécies, por exemplo, que é muito visual; 

formato de copa, formato de tronco, formato de folha.então, seria algo que ia limitar 

de certa forma.eu não sei como resolveria. 

 A tensão marcada pela igualdade e a diferença pode ser percebida quando os docentes 

discutem sobre a aplicação de algumas atividades/exercícios e avaliações aos estudantes. 

 As dúvidas evidenciam pontos e contrapontos dentre as principais perguntas podemos 

destacar: as atividades devem ser similares e ocorrer do mesmo modo? Se o estudante que não 

tem comprometimento intelectual pode ou não realizar os estudos de recuperação, ele pode ser 



113 

 

 

 

retido? A convocação do estudante ao reforço escolar (atendimento individual) pode ser consi-

derada uma atitude excludente? Se a proteção em excesso no ambiente escolar não estaria na 

contramão da emancipação. Assim registramos: 

GFP9 - [...] Se eu atender só ele em sala eu deixo de atender aos demais, mas no meu 

atendimento ao aluno eu quero que ele venha [...] 

GFP15 - Ele era autista [...], eu lembro que ele tinha ficado de recuperação comigo e 

aí me questionaram porque eu tinha deixado o menino de recuperação? se eu não sabia 

do problema dele? Eu disse: - Não vejo problema nisso!o menino é altamente capaz. 

GFP19 - [...] Empurra porque tem tal problema [...] Não, ele não pode reprovar, não 

pode ficar retido [...] Ele tem isso [...] Tem aquilo [...] 

 Candau (2008) discorrendo sobre essa tensão afirma que a matriz da modernidade enfa-

tizou a questão da igualdade entre todos os seres humanos, entretanto a autora frisa que o tema 

diferença tem se evidenciado, e que nesse viés é necessário que haja uma articulação entre a 

igualdade e a diferença “[...] isto é, da passagem da afirmação da igualdade ou da diferença para 

a da igualdade da diferença” (CANDAU, 2008, p.49). 

 A compreensão desta tensão é decisiva para os EPAEE, professores, alunos, gestores, 

servidores em geral da instituição escolar que precisam compreender que o processo de ensino 

aprendizagem destes estudantes exige em muitos momentos uma reestruturação escolar, de-

mandando serviços de apoio, revisão curricular, flexibilização no tempo destinado as atividades 

dentre outros, e que estas ações não devem ser interpretadas como um benefício extra, nem 

tampouco em manifestos atos de solidariedade. 

 Outra questão que marcou as discussões refere-se à certificação final do estudante com 

deficiência. Se este deve ser idêntico ao dos demais alunos ou ser diferenciado? Os trechos que 

se seguem geram os embates vivenciados: 
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GFP12 - [...] eu tenho um questionamento [...] algumas pessoas tem limitações e no 

exercício da profissão ela não vai conseguir desenvolver certas atividades. Como é 

que a instituição ela vai certificar com o mesmo certificado?Ou existe uma maneira 

de colocar no certificado alguma observação que a pessoa de repente não pode traba-

lhar num laboratório? Que ela não tem habilidade. 

GFP19 - Como se ali fosse o máximo que ele consegue alcançar dentro daquele pro-

jeto, seria isso? 

GP15 - Eu sei do CREA, é igual a todo mundo. Né, eu já tive colegas com deficiência 

na engenharia e o CREA é igualzinho ao meu com todas as habilidades porque o que 

consta é [...] são as disciplinas, é o que te habilita [...] As vezes eu vejo uns, uma 

pessoa que tem deficiência porque o cara é cadeirante, mas o cara foi trabalhado pela 

família, o emocional, a parte emocional dele, ele é um gigante, ele vale mais que as 

nossas duas pernas, ele vai embora. 

GP20 - No lugar que ele vai trabalhar eles devem pensar na melhor forma de aprovei-

tar o potencial 

GFP13 - A gente confunde muito as limitações verdadeiras, por exemplo, o cara não 

consegue andar como os outros, fazendo um esporte lá, mas ele pode estudar como 

qualquer aluno. 

GFP29 - [...] Você vai dar chancela de técnico em química e ele vai chegar lá ficar 

olhando todo mundo e vai tocar fogo no laboratório um dia. Esse era o questiona-

mento. 

 Como podemos observar as falas revelaram inúmeras inquietações que nos remetem a 

certeza de que não existem receitas prontas e acabadas, a inclusão deve ser um processo cons-

truído diariamente no contexto escolar por todos os profissionais e em específico pelos profes-

sores. 

Este profissional diante dos desafios postos na organização e gerenciamento de onde e 

como ocorrem suas aulas, deve ter consciência da sua incompletude e que seu trabalho exige 

aperfeiçoamentos constantes, aliás, Apple (2008, p. 30) nos interroga a este respeito: 

Poderíamos nós, educadores, fazer menos do que isso? Nossa tarefa é ensinar e apren-

der; levar nossos questionamentos tão a sério quanto o assunto merece; considerar 

respeitosa e abertamente as críticas sobre o que escrevemos; buscar isso de maneira 

incessante para que também possamos ser instigados a questionar e a reformular nos-

sas próprias opiniões [...] 

 Na sequência apresentamos a sexta categoria identificada como A acessibilidade e a 

inclusão dos EPAEE. 

5.4.2 Categoria 6: A acessibilidade para a inclusão dos EPAEE. 

 A relevância da acessibilidade para inclusão dos estudantes com deficiência tornou-se 

nítida durante as discussões do grupo focal, se despontando como a real possibilidade para o 

processo de ensino aprendizagem dos estudantes que “[...] tem impedimento de longo prazo de 
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natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barrei-

ras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas.” (BRASIL, 2015a, p.8-9). 

 Sassaki explica que o termo acessibilidade comumente usado em “[...] assunto de rea-

bilitação, saúde e educação, transporte e mercado de trabalho e ambientes físicos e internos 

[...]” ganhou força com o “[...] advento do paradigma da inclusão e do conceito de que a diver-

sidade humana” nos diferentes setores sociais (SASSAKI, 2010, p. 67). 

 No livro Inclusão construindo uma sociedade para todos ele retoma as seis dimensões 

de acessibilidade descritas em Sassaki (2003 apud SASSAKI, 2010, p. 67-68)que deverão exis-

tir em diferentes ambientes  

•Acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais, físicas, no interior e no en-

torno de escritórios, fabricas e nos meios de transporte coletivo utilizados pelas em-

presas para seus funcionários. 

•Acessibilidade comunicacional: sem barreiras na comunicação interpessoal (face a 

face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), na comunicação 

escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila, etc., incluindo textos em braile, textos 

com letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias assis-

tivas para comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital). 

•Acessibilidade metodológica: sem barreiras nos métodos e técnicas de trabalho (trei-

namento e desenvolvimento de recursos humanos, execução de tarefas, ergonomia, 

novo conceito de fluxograma, empoderamento, etc). 

•Acessibilidade instrumental: sem barreiras nos instrumentos e utensílios de trabalho 

(ferramentas, máquinas, equipamentos, lápis, caneta, teclado de computador etc). 

•Acessibilidade programática: sem barreiras invisíveis embutidas em políticas (leis, 

decretos, portarias, resoluções, ordens de serviços , regulamentos etc.). 

•Acessibilidade atitudinal: sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, 

como resultado de programas e práticas de sensibilização e de conscientização dos 

trabalhadores em geral e da convivência na diversidade humana nos locais de trabalho. 

 Nos grupos focais foi manifesto que todas as dimensões da acessibilidade são essenciais 

para que ocorram avanços no processo de ensino e aprendizagem dos EPAEE, porém nesta 

pesquisa maior ênfase foi dada as acessibilidades arquitetônica, metodológica e atitudinal. As 

preocupações quanto urgência da acessibilidade metodológica para contemplar os alunos foram 

expressas, a saber: 
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GFP9 - [...[Então vai muito além daquele negócio de você falar mais próximo ao aluno 

que tem deficiência visual, você produzir um material e até a estratégia e a metodolo-

gia diferenciada que você usou com ele.Porque mesmo eu produzindo um material, 

um slide maior, um texto maior.Mas se eu falar do mesmo jeito que eu falo com um 

ouvinte rapidamente[...]não funciona às vezes com um aluno que tem deficiência, por 

exemplo[...] 

GFP7 - [...]como ter estratégias para trabalhar com esse aluno? A questão da metodo-

logia, né?!Como trabalhar com esse aluno?porque eu vou lidar com esse aluno com 

baixa visão, surdo. 

 A inserção de estudantes com deficiência nos Institutos Federais demanda a adoção de 

diferentes metodologias, pois os espaços de aprendizagem são mais complexos, o ensino não 

se restringe a sala de aula ocorrendo em diferentes ambientes internos e externos, há uma pre-

ocupação quanto a preparação deste estudante para atuar no mercado de trabalho, logo o ensino 

oferecido deve possibilitar a adoção de habilidades que permitam a este aluno as mesmas con-

dições que os demais formados na instituição.Ross(2012,p.80) observa que: 

Para o homem lidar com defeito físico ou uma condição biológica distinta, é impres-

cindível que o trabalho educativo, dotado de disciplina e método, desenvolva outras 

funções e habilidades que possibilitem a esse homem realizar atividades na mesma 

condição e qualidade exigidas socialmente aos demais indivíduos. 

Outra ressalva apontada, quanto aos aspectos metodológicos deve-se ao fato que diante 

da verticalização dos cursos, há uma cobrança mais pujante pela instituição, que deve atender 

as exigências propostas pelos critérios avaliativos do MEC tal como aponta o professor GFP9: 

[...]quando a gente “tava” passando pelo processo de montar a documentação do ADS 

para a visita do MEC, tinha uma pergunta[...]um dos critérios era se tinha uma, é, 

metodologia de inclusão, porque ás vezes a gente pensa;-ah!Incluir um aluno com 

deficiência é produzir um slide maior, um texto maior, buscar uma lupa para ele en-

xergar. Mas não é isso, é a sua metodologia, o seu ensino também foi diferenci-

ado?Eles não querem só a instrumentalização, eles querem o pedagógico, o prático” 

Quanto a acessibilidade atitudinal foi destacado entre os participantes a importância do 

apoio e da rede de solidariedade exercida pelos estudantes do campus junto aos alunos com 

deficiência. Esse apoio foi considerado imprescindível para a permanência e o sucesso dos 

EPAEE no campus. 
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GFP11 - A inclusão por parte dos alunos é bonito. O FREDERICO, quer um cara mais 

incluído que o FREDERICO?14 

GFP2 - [...]Mas ela conseguiu acompanhar porque a turma, boa parte da turma a aco-

lheu. 

GFP15 - [...]Cara, as vezes eu olhava aquele menino sendo empurrado pelos colegas, 

química, florestas, informática, velozes e furiosos naquela cadeira, né!Cheguei uma 

vez na quadra e o menino tava lá em cima pendurado. Eu digo;- isso ai é verdade? 

esse mulequinho tem futuro!Porque os colegas carregavam ele. 

GFP27 - [...]Então, a instituição se adequando pra receber pessoas com necessidades 

específicas porque dai vai tá incluso,[...]não esperar que ela se adeque a realidade ,mas 

a instituição se adeque a realidade como um todo, professores, técnicos, a instituição 

como um todo. 

GFP29 - Sabe, quem eu acho  incrível ter esse contato com pessoas, com limitações? 

[...]os outros alunos.Você cria uma rede de solidariedade[...]eu vejo aquela menina, 

tem uma menina na informática que tem um problema de visão muito sério, os colegas 

vão lá, tem um recado no mural, eles leem pra ela, tira uma foto do celular para ela ler 

depois.Bem interessante. 

 De acordo com as falas dos professores GFP11, GFP15, GFP29, o campus tem viven-

ciado experiências positivas de inclusão dos EPAEE por parte dos alunos, entretanto o professor 

GFP27 faz alerta sobre a importância do espaço escolar se organizar com antecedência para 

receber os alunos com deficiências. 

 Quanto mais cedo o ambiente educacional fomentar o princípio da alteridade maiores 

serão as chances de crescimento dos estudantes com ou sem deficiência, essa atitude positiva 

frente as diferenças e a complexidade da diversidade contribui para o sentimento de pertenci-

mento dos EPAEE no ambiente escolar: 

[...] quando uma proposta pedagógica se propõe a modificar, ampliar ou subverter as 

representações e o lugar das crianças com deficiências(antes destinadas ao confina-

mento em instituições especializadas) constroem-se novas territorialidades.Ou seja , 

ao tornar o colega de sala com deficiências um amigo, parceiro de trabalho e jogo, 

colabora-se , acima de tudo, para a mudança de mentalidade ainda na infância, um 

período propício às influências da educação. (ARAÚJO, 2010, p.128) 

 A acessibilidade atitudinal é primordial na relação professor aluno, pois é a partir dela 

que os estereótipos sobre a incapacidade do aluno diante do processo de ensino- aprendizagem 

se dissipa, a mudança do foco da impossibilidade a possibilidade contribuiu para a formação de 

uma atitude positiva do professor frente ao processo de escolarização desses alunos. Rodrigues 

(2018, p. 30) afirma que: 

                                                 
14Nome adotado pela pesquisadora para preservar a identidade do aluno citado. 
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Para além das transformações no ambiente físico e práticas docentes, que remetem à 

acessibilidade física e pedagógica há que se considerar, principalmente, os aspectos 

que envolvem a acessibilidade atitudinal pois, sem ela, nenhuma outra forma de aces-

sibilidade se efetiva. E sem as garantias de acessibilidade, nenhuma forma de inclusão 

acontece. 

 Durante os grupos os professores ressaltaram que é importante considerar que os alunos 

possuem diferentes habilidades e que a escola deve adotar como prática ofertar a estes alunos 

o envolvimento em projetos e monitorias, estas ações são essenciais para que a instituição forje 

a mentalidade que o aluno não é sua deficiência. 

GFP15 - Hoje ele tá terminando engenharia em Rolim de Moura.Então, o quanto é de 

problema.? – a professora faz menção a um ex-aluno do campus – grifo da pesqui-

sadora. 

GF15 - Eu já tive alunos, ali atendendo no laboratório eu já fui chamada e disseram ;-

olha tu vai pegar tal aluno.Meu Deus aquilo é uma tranqueira!(risadas), aquilo não vai 

pra frente e nem pra trás, tu vai perder teu tempo. Aí eu digo:-beleza!, alunos que 

estão terminando engenharia, química, alunos que estão em boas posições, em boas 

universidade e eu fico me questionando assim, sabe?![...]quantos alunos nos teus pro-

jetos, que tu resgata aqui, que era aluno que ninguém daria... 

GFP19 - [...]Porque o que eu enquanto pessoa olhando ele, eu percebia, ele adorava 

ser tratado como igual, era o ponto máximo dele, ele adorava as minhas broncas por-

que ele tava conversando, ele tava fazendo bagunça.Eu falava que ele tava fazendo 

bagunça e tumultuando a aula.Que ele adorava aquilo, ele se sentia como igual.[...] 

GFP32 - Eu acho também que tem que partir muito da gente.Até porque cada caso, 

cada um nunca vai ser igual[...]cada um uma particularidade. E a gente tem que ta 

disposto ao encontrar essa realidade,tá disposto a ajudar, disposto a entender o que tá 

acontecendo com aquele aluno específico ali. 

 As falas sugerem a necessidade de mudança por parte do professor de olhar os alunos 

sobre a ótica da possibilidade, é retirar dos EPAEE o rótulo/adjetivação de sujeitos deficientes 

ou incapazes, de pessoas que não podem responder por si na sociedade. 

Uma vez oferecidas condições favoráveis ao aprendizado dos EPAEE as chances de 

sucesso destes alunos se acentuam, bem como contribuem para a emancipação dos mesmos. 

Foi perceptível no decorrer dos grupos que a acessibilidade arquitetônica, ainda se cons-

titui um desafio no campus, embora algumas medidas pontuais estejam sendo tomadas afim de 

atender as necessidades apresentadas pelos estudantes, conforme sugerem as falas dos profes-

sores GFP11 e GFP29: 
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GFP11 - eles procuram , né, disponibilizar equipamentos[...]por exemplo a marcena-

ria, bancos adapatados, até cadeira já foi providenciado, trocas de salas em questão de 

necessidade específica. Desce de cima do segundo pro primeiro(o participante refere-

se ao andar do prédio) que quebrou uma perna[...]. 

GFP29 - Você lembra o caso daquela menina da química que fizeram a reunião de 

como é que ela teria aula prática?Né, aí surgiu faz uma rampa pra ela, e o seu[...]fez. 

 Um fato que deve ser observado quanto a acessibilidade arquitetônica é que os ambien-

tes devem ser pensados de modo a atenderem as exigências do desenho universal, pois este 

atende a um número maior de pessoas, entre estes idosos, gestantes, pessoas com e sem defici-

ência, e a toda uma comunidade externa, atendida em eventos e cursos FIC, logo a acessibili-

dade arquitetônica deve ir além das adaptações. 

 Segue a sétima categoria identificada nesta pesquisa que traz respostas ao seguinte ques-

tionamento direcionado no grupo focal, que práticas têm sido realizadas pelos professores para 

atender os EPAEE? E que medidas podem ser adotadas tanto pelo professor como pela institui-

ção para melhorar o processo de ensino aprendizagem? 

 

5.4.3 Categoria 7: Práticas pedagógicas inclusivas: conquistas e desafios 

 Esta categoria apontou duas realidades vivenciadas no campus, a primeira manifestou 

as práticas pedagógicas consideradas inclusivas exercidas junto aos EPAEE, e a segunda os 

desafios para a concretização destas diante das particularidades apontadas pelo campus. 

 Sacristán (2000, p. 202) discorre que essa dualidade deve-se ao fato de que “[...] a prá-

tica é algo fluído, fugaz, difícil de apreender em coordenadas simples e, além disso, complexa 

enquanto nela se expressam múltiplos determinantes, ideias, valores e usos pedagógicos”. 

 Dentre as práticas inclusivas manifestas, destacam-se os aspectos metodológicos e as 

adaptações dirigidas aos alunos com baixa visão e os com deficiência física matriculados no 

campus, conforme sugerem as falas transcritas, a saber: 
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GFP9 [...]um aluno que tem baixa visão mesmo, ele tem que tá imaginando aquilo que 

você tá falando e se você parar para pensar que ele nunca viu aquilo,ás vezes ele tem 

que descrever, quando eu falo de um assunto eu tenho que descrever a tonalidade[...]o 

formato. 

GFP9[...]Em sala, continuava falando compassadamente, mas pro laboratório eu fazia 

o passo a passo[...]por exemplo quando eu ia pro Excel, eu falava pra ele, na célula 

A1 dê tantos cliques, tantas setas pra direita[...]referindo-se a um aluno do curso su-

perior. 

GFP10 Porque essas questões básicas de ampliar materiais ás vezes até sentar ao lado 

do aluno pra copiar pra ele, isso aí tudo a gente já fez. 

GFP19 Eu aplicava a prova pra ele dentro da sala, acabou o tempo todo mundo entrega 

e tudo mais, só que a dele depois eu chamava no contraturno, num horário diferenci-

ado, o que eu sentia no FREDERICO que eu precisava de mais tempo ainda com ele 

pra dar conta da necessidade dele de acompanhamento. 

Podemos perceber o quanto se faz importante perceber o aluno com deficiência e com-

preender como ocorre sua aprendizagem, a fala do participante GFP9 demonstra a necessidade 

de uma verbalização eficiente durante a explicação do professor, bem como a necessidade da 

apresentação de materiais concretos no decorrer das aulas. 

Outra prática identificada refere-se ao atendimento ao aluno pelo professor no horário 

oposto. 

GP9 E eu vou aplicar o mesmo conteúdo de forma diferenciada com ele. Aí seria 

interessante se fizesse isso antes, preparando para que quando estivesse em sala, ele 

não ficar totalmente ilhado. 

GFP19 Porque ele acabava vindo toda semana no horário oposto, mas ele ficava umas 

duas horas comigo toda semana e pra ele não era suficiente mais, porque ele precisava 

realmente que você fizesse toda a parte escrita pra ele, ele precisava que você lesse as 

questões pra ele e ia discutindo com ele, pra poder entender melhor, pra poder falar. 

 Como podemos observar tanto o participante GFP9 e GP19 explicitaram a necessidade 

do EPAEE ser chamado ao reforço escolar, entretanto suas justificativas são diferentes, para o 

GP09 ao se antecipar o conteúdo que será trabalhado em sala ao estudante, este tem maiores 

chances de participação nas aulas, pois já teve um contato prévio com a temática, ao passo que 

para a GF19 a adoção desta prática deve-se ao fato da necessidade de um atendimento diferen-

ciado ao aluno diante das dificuldades apresentadas atreladas a sua condição física. 

 As situações acima descritas evidenciam uma busca por um ensino significativo aos 

EPAEE e afim de que a escola se torne acessível de fato a todos, para que esse processo se 

efetive deve-se considerar que: 
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[...] são necessárias transformações nas concepções de ensino que resultem em ações 

que privilegiem atenção a diferença e a diversidade. A escola deve se preocupar espe-

cialmente com um currículo e práticas pedagógicas que tenham como ponto de partida 

o reconhecimento das diferentes situações sociais, cognitivas e culturais existentes na 

sala de aula. (SILVEIRA; FIGUEREDO, 2010,  p.11). 

 Incorporar a ideia da inclusão e se adequar as realidades apresentadas são exercícios 

diários por parte do professor, tal como revela a fala da professora GFP18 “[...] gente do céu! 

Eu nunca imprimi essa bendita prova com letra grande, aí na hora que eu entregava a prova eu 

lembrava - Hum a sua prova.”  

A fala da professora GFP18 reafirma que é imprescindível que o professor ao planejar 

suas aulas, observe no seu planejamento como incluir estes estudantes em sala, oportunizando 

a troca de saberes efetuando a mediação necessária para que o aluno avance no conhecimento. 

 Sacristán (2000) reforça a importância desse planejamento ao afirmar que este enquanto 

função dos professores:  

[...] deve servir para pensar a prática antes de realiza-la, identificar os problemas-

chave nela e dotá-la de uma determinada racionalidade, de um fundamento e de dire-

ção coerente com a intencionalidade que deve dirigi-la basicamente, isso é a progra-

mação. Quem oferece um modelo de planejar a prática curricular está propondo uma 

forma de pensa-la , ressaltando os aspectos que considera essenciais na mesma (SA-

CRISTÁN, 2000,p.297). 

  Em relação aos desafios, foi elencada pelos participantes a importância da for-

mação em serviço, e das trocas de experiência entre os pares como respostas aos problemas 

vivenciados no ambiente de trabalho, a necessidade de se estabelecer parcerias com outras ins-

tituições a fim de que os conhecimentos sobre as deficiências sejam ampliados e o fortaleci-

mento das discussões no campus.  

 Quanto à formação continuada, nesta pesquisa, os participantes foram claríssimos ao 

desejar capacitações de cunho mais técnico e não somente as que enfatizem sensibilizações ou 

esclareçam apenas conceitos, cabendo aos gestores do campus gerir momentos de reuniões pe-

dagógicas que de fato discutam aspectos relacionados à profissionalização do professor e não 

questões burocráticas ou administrativas. 
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GFP11 Na verdade os cursinhos são muito mais para sensibilização[...] 

GFP14 Então, era isso que eu ia falar.Você sabe? E aí? O que a gente faz na sala? 

Como que trabalha? 

GFP20 Tem que ter pelo menos uma instrução que seja mínima. Quando eu estava na 

[...] a orientadora me chamou e falou: [...]você vai ter uma aluna com deficiência au-

ditiva, ela ouve, um aparelho que tapa o ouvido e ela não, praticamente não escuta 

muita coisa. Aí a primeira coisa que eu falei: Que é que eu faço? Aí ela me pediu para 

tirar o bigode. Eu achei legal a ideia, porque ela tem essa construção de leitura labial 

e falou para eu não escrever virado pro quadro, ou falar né. 

GFP15 [...]A gente desperdiça nossos encontros com uma burocracia.A gente só fala 

em burocracia, tu perde. 

 Devemos salientar que embora sejam válidas as inquietações sobre como agir em sala  

é preciso estarmos atentos ao fato de que não existem regras definidas e fórmulas quando o 

assunto é inclusão. 

 Capacitações específicas são importantíssimas, contudo é necessário que o professor se 

aproprie dos estudos/pesquisas realizados nessa área, das experiências educacionais bem suce-

didas, ao fim de que estas possam ser adaptadas à realidade local, afinal como sugere Rey (2011, 

p. 60-61) a sala de aula deve apresentar-se como: 

[...] espaço aberto de reflexão e produção, e não como espaço de reprodução subordi-

nado à fala do professor. Isso tem profundas implicações organizacionais que irão 

envolver modificações profundas no planejamento escolar, na avaliação, na flexibili-

dade dos programas, no desenho do tipo de aula que se desenvolverá nesse processo 

etc. 

 Igualmente foi apontada pelos professores a necessidade da troca de experiências entre 

pares como respostas aos problemas vivenciados no ambiente de trabalho, bem como, a ampli-

ação do conhecimento sobre os diferentes alunos, dilemas e particularidades exigidas no exer-

cício do magistério. Em relação à troca de experiência temos: 

GFP5 Eu acho que esse o que fazer? A gente tem que começar a reunir o grupo e se 

basear na experiência dos outros, porque o que fazer não tem nos livros. 

GFP5 Reúne um grupo de professores, fulano quem tá conseguindo, quem não tá?[...] 

Fazer essa troca, se isso não for suficiente onde que a gente tem essa prática?[...] 

GFP18 [...] a minha sorte é que eu admiro muito e fico ouvindo o que a professora 

Margarida15fala né. A Margarida encontrou uma maneira de lidar com as dificuldades 

dele [...]eu ponho alguém pra fazer com ele [...]aí eu fui aprendendo a lidar[...]olhando 

a maneira como ela lidava com ele, a compreensão que ela tinha[...]eu acabei apren-

dendo com uma colega de trabalho.[...] 

 A interpretação das falas acima nos leva a inferir que as práticas dos professores em 

relação à inclusão não tem sido determinadas pelo conhecimento adquirido na academia, que 

                                                 
15 Nome fictício dado a professora na pesquisa. 
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aliás em relação a inclusão se mostraram insuficientes, mas principalmente na observância das 

experiências realizadas pelos outros docentes do campus. 

 Essa realidade segue em direção aos estudos apresentados por Tardif (2010) que declara 

que os saberes experienciais se originam na prática cotidiana dos professores em confronto com 

as condições próprias da profissão, ou seja, nas próprias palavras do autor:  

[...] através das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre os sabe-

res produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os saberes experienciais 

adquirem uma certa objetividade: as certezas subjetivas devem ser, então, sistemati-

zadas a fim de se transformarem num discurso da experiência capaz de informar ou 

de formar outros docentes e de fornecer resposta aos seus problemas” (TARDIF, 

2010,p.52). 

 Ainda que a citação acima não mencione diretamente os EPAEE é necessário que dis-

cutir a escolarização destes alunos, contribuiu para a quebra de estereótipos e forjar um ensino 

que potencialize as capacidades de cada estudante. 

 O professor deve revelar-se como um aprendiz, tal como sugerem os professores GFP27 

e GFP31:  

GFP27 [...] Eu não sei na prática, então eu preciso me educar pra isso, né? como pro-

fessor eu preciso me educar de uma forma inclusiva. 

GFP31 [...] não basta também a instituição apenas oferecer.  Tem que partir de nós 

mesmos, né? A mudança. Acho que tem que partir da gente. Ora, se a gente não tem 

uma certa infraestrutura e não tem capacitação, acho que cada um tem que buscar de 

alguma maneira tentar superar e ter isso como um desafio para que possa incluir essa 

pessoa no grupo[...] que como os outros tem os seu sonhos, suas a(interrompe)seu 

direito de profissionalização assim como outro qualquer. 

 Essa realidade exposta se revela positiva a partir do momento que os professores podem 

aprender uns com os outros, quebrando o ciclo da crença que os problemas sobre inclusão de-

vem ser resolvidos por professores especialistas. 

 Entretanto devemos estar atentos que “[...] os professores são trabalhadores que ficaram 

imersos em seu lugar de trabalho durante aproximadamente 16 anos [...], antes mesmo de co-

meçar a trabalhar [...] (TARDIF, 2010, p. 68), e que o não contato com alunos com deficiência 

durante o seu próprio processo de escolarização, ou diante da ausência da expectativa de seus 

professores que esses alunos pudessem aprender, podem corroborar para que este profissional 

não desenvolva uma atitude positiva  frente a escolarização de seus atuais alunos com deficiên-

cias. 

 Desse modo é necessário que este profissional alimente o desejo de buscar atualizações 

constantes, alimentando a consciência da sua incompletude e na constante revisão de suas prá-

ticas, afim de que estas não se tornem excludentes. Essa reflexão deve  
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[...] ajuda-lo a ver como essas diferenças se reproduzem nas próprias praticas que ele 

realiza, nos métodos verbalistas que ele preconiza, etc. É importante estar a favor da 

igualdade dos sexos na sociedade, mas é imprescindível mostrar como o professor 

reproduz atitudes sexistas formando grupos de trabalho, tratando alunos, em sua lin-

guagem, organizando brinquedos, etc. é muito importante conhecer modelos psicoló-

gicos de aprendizagens ativas, teorias construtivistas de aprendizagem etc., mas é pre-

ciso refleti-las em atividades concretas que os alunos realizem (SACRISTÁN, 2000, 

p. 272). 

 A pujante oportunidade do campus em buscar soluções aos problemas e conflitos viven-

ciados em relação à inclusão despontou-se como uma alternativa viável. Foi citado as possibi-

lidades de elaboração de tecnologia assistivas, execução de projetos de ensino, pesquisa e ex-

tensão, envolvendo a temática, produção acadêmica de trabalhos de conclusões de cursos tantos 

os cursos técnicos quanto aos de ensino superior. Dentre as oportunidades emergiram: 

GFP9 A professora [...] disse que tem até um sonho dela aqui na instituição é usar os 

recursos tecnológicos para imprimir os troncos em 3D. A gente pode ter uma escala 

em tamanho real, [...]criar a caixa de relevo, uma sala onde tem todos os tipos de 

relevo. Daí você não precisa, por exemplo, visitar um local longe pra ver um tipo de 

relevo. 

GFP27 [...] o professor de cada disciplina, por exemplo, poderiam começar a fazer 

projetos de pesquisa é pra desenvolver material pra receber esses alunos. Então, e 

pensando no que você disse, né, que ia beneficiar todo mundo. Então, por exemplo, 

se eu resolvo desenvolver material pra 3D maquetes pensando Na pessoa cega é, isso 

vai ser benefício pro aluno que vê também, meu aluno vidente, né [...] 

 Contudo essas questões levantadas no parágrafo anterior precisam avançar do campo do 

ideal para o real, este estudo já demonstrou em sua análise documental (categorias 1 e 2) o 

inexpressivo número de projetos relacionados ao tema protocolados no campus. 

 As discussões acerca das necessidades da adoção/implementação da interdisciplinari-

dade no currículo escolar e a urgência do diálogo entre os cursos ofertados e, entre os departa-

mentos e núcleos da instituição demonstram que a transversalidade e a interdisciplinaridade 

descrita nos PPCs são falhas. 
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GFP02 Ah! É porque é de florestas, nós de informática[...] a gente precisa de pro-

grama, a gente precisa de cálculo, a gente precisa de ferramentas de informática. 

GFP15 porque a gente não pega os colegas lá da informática, cria um programinha 

pra ajudar os colegas do NAPNE e mapeia os 2º anos, nós vamos ter esse casos aqui, 

olha tem pessoas com problemas emocionais[...] com síndrome[...] 

GFP15 [...] É desesperador tu não ter um time que conversa. 

GFP19 Eu, só complementando[...] pra mim o erro maior é não ouvir as massas, né. 

Porque você faz uma semana pedagógica pro professor, mas não escuta o que o pro-

fessor precisa. É um erro primário[...] assim, eu acho que a gente fala muito bonito, 

pedagogicamente, escreve bonito no PPC, mas a gente faz uma prática contrária. A 

gente prega quando vai, trazer um curso, habilidades e competências, mas quando vai 

certificar a gente certifica todas as benditas disciplinas, quer queira ou não. 

 As falas demonstram que o diálogo entre o grupo e entre as disciplinas precisam ocorrer, 

ressaltamos a necessidade de um planejamento coletivo e de projetos integrados onde diferentes 

disciplinas sejam contempladas e temáticas trabalhadas para facilitar a aprendizagem do aluno. 

Torna-se claro que não é possível avançar nas discussões relacionadas a inclusão se o campus 

não entender a importância do coletivo, do comprometimento individual de cada servidor. Ur-

banek e Ross (2011, p. 89) ressaltam que: 

Faz-se necessária uma grande reforma no sistema educacional pelo qual transitam as 

questões administrativas, pedagógicas, culturais, sociais e emocionais. É preciso legi-

timizar espaço e tempo, saberes e poder, para retirar o sujeito da aprendizagem do 

lugar do fracasso, da desmotivação e do abandono, possibilitando que todos estejam 

envolvidos com uma nova imagem mental da escola, dando a ela um novo significado, 

questionando e superando a ideia de instituição solitária e competitiva. 

 Outro desafio registrado foi a aquisição de materiais pedagógicas e de tecnologias as-

sistivas, uma vez que a compra de materiais demandam licitações e são bem onerosas, também 

apareceu as dificuldades relacionadas ao trabalho dos intérpretes e cuidadores. 

GFP11 [...]um desafio muito grande também, porque você vai comprar um equipa-

mento de leitura é, Braile[...] é muito caro. No outro ano já não tem mais, você usa 

ele 2, 3 anos e no outro ano não entrou menino com deficiência e você fica com aquele 

equipamento[...] 

GFP7 [...]agora, se você pega um aluno que precisa de um acompanhamento, o colega 

de Libras que vai ter que acompanha-lo vai exceder a carga horária dele. Sem falar 

que além de exceder a carga horária, ele vai ter que desenvolver múltiplas habilidades 

porque como ele vai conseguir interpretar pra esse aluno química, física, português, 

matemática, história.?[...] Além das disciplinas técnicas. 

 Em relação à utilidade dos equipamentos adquiridos, seria interessante pensar que o 

investimento realizado não é inútil quando a instituição se torna um ambiente inclusivo, prin-

cipalmente quando os educadores aprendem a utilizar/manusear tais instrumentos e incorporá-

los a sua rotina pedagógica. 
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 O conhecimento adquirido pode ser transformar em cursos de capacitação para a comu-

nidade externa, fortalecendo a extensão; a produção de materiais pedagógicos que atendam os 

estudantes com ou sem deficiência ampliam as possibilidades de aprendizagem dos alunos do 

IFRO e demais escolas municipais e estaduais.  

 Quanto ao envolvimento na pesquisa essa pode atender a diferentes nichos de mercado 

sendo favorável tanto ao professor quanto ao aluno gerando patentes, por exemplo, bem como 

pode apresentar-se tornando um diferencial na formação dos discentes do campus, conforme 

sugere o GFP09 “Se você buscar e essa tecnologia não existir, pronto! você tem aí um mercado 

pra você trabalhar na pesquisa, juntar com o pessoal de informática que desenvolve senso-

res[...]” 

 E por fim, as discussões frisaram a importância das orientações e dos serviços prestados 

pelo NAPNE e pela CAED, apesar das dificuldades enfrentadas pelos servidores que o com-

põem. 

GFP11 [...]A CAED faz o levantamento dessas demandas e orienta os professores da 

turma a necessidade do aluno e também aponta alguns possíveis instrumentos pra se-

rem utilizados no caso de aumento da fonte[...] 

GFP29 [...]Diferente daqui do IFRO que nós temos, por exemplo, um apoio muito 

grande do NAPNE, que já nos dá um certo mapeamento, olha, o aluno tem essa difi-

culdade, tem essa limitação. Até situações familiares também é desse jeito[...] 

 É viável destacar que o NAPNE realiza ao início de cada ano letivo um levantamento 

entre os alunos dos primeiros anos, é disponibilizado um questionário (APÊNDICE A) onde o 

discente registra informações sobre possíveis dificuldades, uso de medicações, a existência de 

laudos e se demanda algum atendimento específico. 

 Posteriormente realiza-se uma entrevista com os discentes, que apresentaram alguma 

particularidade no questionário, tão logo se identificam os estudantes que serão acompanhados 

por este núcleo. As informações sobre estes estudantes são repassada aos docentes, em reuniões 

conforme descreve a professora GP18 “No passado foi feito isso. Eu estava no auditório e o 

psicólogo fez isso [...], ou por e-mail”. 

 Contudo por se tratar de um processo lento, e dado o pouco envolvimento dos professo-

res e demais servidores, essas etapas demandam tempo e por vezes há o descompasso entre as 

informações prestadas tal como relata a GFP14 “[...] eu cansei de ver conselho, do aluno chegar 

na quarta etapa e o povo falar: - Ah, esse menino tem síndrome de não sei o quê[...]” 

 Quanto a essa questão um cuidado deve ser observado, como a segunda categoria indi-

cou a baixa representatividade dos professores neste núcleo, torna-se imprescindível a tomada 

de consciência dos professores, que este núcleo tem a função de apoiar e não realizar o trabalho 
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pertinente a cada professor. Urbanek e Ross (2011, p. 98) reforçam que “[...] no processo de 

inclusão, as responsabilidades devem ser assumidas em conjunto, jamais a inclusão de um aluno 

é responsabilidade de um membro da equipe.” 

 As próximas categorias a serem abordadas são resultado das vozes dos discentes parti-

cipantes da pesquisa. 

 

5.5 Grupo Focal – a voz dos discentes “Nada sobre Nós, sem Nós” 

 

 Esta pesquisa parte da premissa que é necessário ouvir os discentes que estudam no 

campus, de modo que suas percepções e expectativas sobre seu processo de escolarização sejam 

reconhecidas, e suas necessidades atendidas. 

 A escola deve ser o espaço onde diferentes vozes sejam manifestas e os rótulos dissipa-

dos, quando não abrimos espaços para a manifestação das pessoas com deficiência, no ambiente 

escolar reafirmamos um errôneo conceito de que: 

A pessoa sob o rótulo de deficiente é aquela a quem a sociedade não se dirige direta-

mente, a quem não se reconhece o direito de falar de si e por si. O rótulo da deficiência 

afirma a normalidade e, consequentemente, nega a diversidade, tendo em sua base o 

preconceito. O rótulo aplicado a pessoas é negação da possibilidade de vida ética 

(FUHR; TUNES, 2011, p. 28). 

 Ouvi-los no processo educacional é dissipar os rótulos que pairam sobre estes alunos, é 

reconhecê-los como indivíduos potencialmente capazes de aprender aos quais devem ser asse-

gurados os direitos a uma educação inclusiva. 

 Participaram desta pesquisa, 04 (quatro) discentes dos 13(treze) contactados pela pes-

quisadora, os discentes contribuíram em dois momentos distintos; na redação do autodepoi-

mento (APÊNDICE D) em forma de um roteiro submetido previamente ao CEP, e no grupo 

focal. 

 Quanto ao autodepoimento este teve o intuito de que os participantes contassem sobre 

sua história de vida, sua deficiência e o processo de escolarização anterior ao seu ingresso no 

IFRO. 

 A adoção do autodepoimento permite ao sujeito reconhecer-se como protagonista de 

sua história, Souza (2017, p. 121) destaca que “É por meio da trama tecida pela memória, que 

o sujeito se relaciona com o tempo passado e o atualiza no presente da narrativa que enuncia.” 

 Somente 03(três) participantes entregaram o autodepoimento à pesquisadora, estes fo-

ram enumerados em DA1, DA2, DA3.  
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 Sobre a história de vida da DA1, a mesma relata que nasceu “[...] antes do tempo reco-

mendado [...]”, e que após a ida para casa os “[...] familiares perceberam que eu não estava 

reagindo como todo bebê, [...] eu simplesmente passava o tempo todo dormindo, não chorava, 

não me alimentava e nem fazia as necessidades”. 

 Preocupados os pais retornam ao hospital e foram informados, que a criança “[...] era 

prematura e deveria passar alguns dias na incubadora”. 

 Segundo a aluna aos 3 anos a mãe notou que“[...]havia algo de errado com meu com-

portamento, pois eu não interagia com brinquedos que me mostravam, caia com poucos passos, 

vivia sempre no colo [...], ao levarem ao médico o primeiro diagnóstico foi de cegueira”. 

 Os pais não aceitam o diagnóstico e aos cinco anos, buscaram uma segunda opinião 

“[...] então o médico disse que era apenas mais um caso de baixa visão, mas nada, além disso,”. 

 Aos 16 anos a estudante declara que seu diagnóstico indica “[...]visão subnormal, lesão 

em ambas as retinas, além de possuir miopia e astigmatismo.” 

 A entrada na escola não acontece de forma tranquila, nem se mostra inclusivo, a parti-

cipante revela que o ambiente educacional não estava preparado para recebê-la, “Passei 9 anos 

nessa escola onde nunca conseguia ter atividades e conteúdos no caderno, mesmo sentando na 

cadeira da frente[...] no 9º ano que uma amiga notando minha dificuldade resolveu passar a 

ditar tudo que era escrito no quadro.” 

 O DA2 aponta o diagnóstico de escoliose e a necessidade do uso do colete ‘Wilwautee 

por 23 horas por dia’, para que o desvio da coluna não aumentasse. A aluna relata um estranha-

mento inicial dos demais alunos e, que por um período de tempo não pode participar das aulas 

de educação física e faltar às aulas uma vez por semana para realizar o tratamento em outra 

cidade. 

 Diante desse fato o professor de educação física “[...] passava alguma outra atividade 

que eu poderia fazer para que eu não ficasse prejudicada na disciplina [...]”, a medida também 

foi adotada por outros professores. O colete foi usado por 2 anos e a aluna ingressou no IFRO 

fazendo o uso do mesmo. 

 O autodepoimento do DA3 revela que faltou atendimento médico na hora do seu parto, 

só havia “uma equipe médica ao invés de duas, já que era duas crianças passou da hora. E assim 

eu nasci, tive febre alta logo após ter nascido”, a participante declara que com dois anos come-

çou “a andar e eu comecei a andar e fui diagnosticada com paralisia cerebral.” 

 Quanto ao seu processo de escolarização, ela declara que este período foi extremamente 

doloroso “Nas primeiras escolas, nunca vieram ver se as condições estavam de acordo com as 
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minhas necessidades. Sofri do 4º ao 6º ano com olhares e palavras dos meus colegas de sala, 

achei que nunca iria acabar”, a mudança para outra escola foi extremamente positiva “Foi má-

gico, não havia palavras ou olhares que me deixavam desconfortável. Sempre perguntavam se 

precisava de algo, se estava tudo do jeito que eu precisava.” 

 Conforme podemos observar as histórias de vida evidenciam que dentre os três auto 

depoimentos, dois enfrentaram um processo de escolarização bem difícil, estas não tiveram o 

atendimento necessário às dificuldades apresentadas no ambiente escolar.  

 Os sistemas educacionais precisam se organizar para receber os estudantes com defici-

ência e, não somente cogitarem sobre essa questão quando o aluno é matriculado no recinto 

escolar. Somente dessa forma os alunos com deficiência são “[...] acolhidos em uma ação pe-

dagógica que organiza o tempo e o espaço para eles e que é capaz de satisfazer as suas neces-

sidades” (URBANEK; ROSS, 2011, p. 67). 

 Em relação ao grupo focal este foi realizado no mês de dezembro de 2018, após data 

acordada entre a pesquisadora e participantes, houve a participação de 3(três) discentes, que 

identificadas como GFA1, GFA2 E GFA3. 

  Durante sua realização, a pesquisadora assumiu a função de moderadora, foi utilizado 

o roteiro previamente apresentado ao CEP, este contemplou os pontos; que práticas têm sido 

adotadas pelos professores do campus para atender as necessidades específicas apresentadas 

pelos estudantes nos diferentes ambientes da instituição, e que medidas podem ser adotadas 

para que o instituto seja considerado mais inclusivo. 

 Conforme mencionado na metodologia, como as estudantes não se conheciam, a pesqui-

sadora optou por realizar um quebra gelo inicial, estas se identificaram brevemente e em se-

guida a pesquisadora discorreu brevemente sobre o livro O diário de Anne Frank (2010) com a 

intenção de que estas ficassem à vontade para expor seus anseios e dificuldades, tal como fez a 

autora do livro, que também era uma adolescente.  

 

Figura 6: Grupo focal com as discentes 
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Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

 

 A estratégia mostrou-se acertada, as alunas dialogaram durante o grupo demonstrando 

suas expectativas quanto ao curso, possibilidades de atuação após a conclusão, e principalmente 

como se percebiam como alunas do campus. De suas falas emergiram duas categorias a saber: 

Categoria 8 – As práticas pedagógicas efetuadas em atendimento aos estudantes com deficiên-

cia e Categoria 9 – A importância da acessibilidade no ambiente escolar. 

 Antes, porém de discutirmos as categorias é necessário destacar que os motivos apre-

sentados pelas alunas para ingressar no IFRO são diferentes, enquanto as participantes GFA2 

E GFA3 relataram que foram motivadas pela profissionalização, ou um melhor estudo, a GFA1, 

descreve que o fator determinante foi não ter sua matricula recusada em detrimento de sua 

dificuldade, já que ela passou pelo processo seletivo. 

GFA2 Eu, é acho que desde bem pequena, acho que estava na quinta série eu já queria 

entrar no IFRO [...] Ai a dificuldade um pouquinho foi por causa que eu não sabia 

qual curso técnico eu ia escolher.[...] o porque deu querer vim para cá, foi porque eu 

sempre fiquei sabendo que tinha curso técnico, que eu saia daqui com o ensino médio 

mais o curso profissionalizante. 

GFA3 Então, eu vim aqui mais por influência do meu tio [...] ele falou que aqui o 

ensino era muito bom, que eu tinha muito mais oportunidades [...] 

GFA1 No meu caso foi porque eu tentei ver em outras escolas se tinha vaga e sim-

plesmente quando eu falava da minha condição visual, simplesmente eles falavam: - 

Para você aqui não tem vaga, [...] não vamos poder te ajudar. Aí foi quando meu pai 

fez a inscrição para a prova do IFRO, eu fiz a prova do IFRO.[...] 

 A realidade apresentada pela GFA1 retrata o drama de muitas famílias que lutam pelo 

direito já garantido constitucionalmente de seus filhos frequentarem as salas de aula comuns e 

não terem a recusa da matrícula fundamentada que a escola não está preparada para atender 

pessoas com deficiências, Fávero (2011, p. 21) esclarece que:  
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[...] o fato é que a presença desses alunos em salas de aulas comuns pode até ser no-

vidade, mas é um direito dos alunos com deficiência e um dever do estado e dos ges-

tores. Por isso, a simples alegação de despreparo representa uma confissão de que a 

escola está numa situação irregular. 

 As participantes relataram que ao adentrarem no instituto já apresentavam necessidades 

específicas, a GFA3 descreve que assim que entrou no IFRO ela solicitou “não participar da 

educação física [...] só participar das aulas teóricas, aí eles aceitaram.” 

 Já a GFA2, menciona a triagem inicial do NAPNE, no qual ela pode registrar suas difi-

culdades “quando foi perguntar na sala eu não sei que nome é aquilo, eu coloquei o problema 

da visão porque os slides me incomodavam muito.” 

 Entretanto a GFA1 afirma que sua experiência não foi tão positiva “É no meu caso foi 

bem diferente. Há uns 4 anos atrás a instituição não estava tão acostumada a receber alunos 

com baixa visão.” 

 É necessário destacar que as falas apresentadas acentuam um recorte temporal vivenci-

ado no campus, este se deve ao fato que duas alunas participantes eram estudantes no 1ª ano e 

a outra participante estava concluindo o 4ª ano, logo algumas conquistas mencionadas pelas 

alunas do 1ª ano, não foram à época vivenciadas pela aluna concluinte. 

 As falas externadas quanto as práticas pedagógicas efetuadas em atendimento ou não as 

suas deficiências, bem como na relevância da acessibilidade no campus foram tornando-se cada 

vez mais claras, consolidando as categorias 8 e 9 discutidas a seguir. 

5.5.1 Categoria 8: As práticas pedagógicas efetuadas em atendimento aos estudantes com 

deficiência 

 

  Dentre as práticas adotadas no campus, as mencionadas com maior frequência estão: a) 

As adaptações de materiais aos estudantes, principalmente a ampliação de textos e atividades 

avaliativas; b) Melhora dos aspectos didáticos, sobretudo nas explicações orais, uso dos recur-

sos quadro e televisão, na qual se projetam os slides; c) Flexibilização do tempo em avaliações 

e atividades; d) Atuação do NAPNE frente às demandas apresentadas pelos EPAEE. 

 A necessidade da adequação dos materiais utilizado nas aulas foi diversas vezes citados 

pelas alunas revelando a necessidade de um planejamento prévio por parte do professor. 
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GFA1 Alguns professores ampliam a prova, alguns esquecem [...] 

GFA2 É quando eles ampliam a fonte das atividades. Gente eu amo isso é muito 

bom![...] quando a letra tá pequena eu enxergo, eu consigo ler só que força muito e 

começo a ficar com dor de cabeça [...] tinha até uma professora que imprimia muito 

pequena e eu ficava, tipo: - É sério que eu vou ter que ler isso? 

GFA1 Quando tivesse texto no slide, imprimir os slides numa fonte maior e me entre-

gar ou deixar eu tirar foto [...] 

 Mendes, et al. (2010) destacam que numa escola que atenda a todos  é primordial uma 

cultura que valorize a diversidade, ou seja, que leve em conta os diferentes grupos que a fre-

quentam, o professor deve estar atendo as necessidades apresentadas pelos alunos, sobretudo 

quanto as adaptações a serem realizadas para melhor contemplá-los. 

Em relação às mudanças nos aspectos didáticos, sobretudo na hora das explicações 

orais, uso dos recursos quadro e televisão, as alunas descreveram as dificuldades enfrentadas 

inicialmente e o progresso dos professores ao revisarem algumas práticas. 

GFA1 [...] tinha a questão dos slides que alguns professores simplesmente colocavam 

um texto gigantesco e a letra ficava minúscula pra caber tudo, e tinha a questão do 

quadro que os professores escreviam com o pincel acabando a tinta, tipo não dá pra 

ver nada, ou simplesmente aquela tinta vermelha que quando escreve no quadro ela 

fica rosa ou apagada, tipo, eu ficava em desespero que nem com o celular eu conseguia 

tirar a foto direito [...] 

GFA1 Explicar ditando, porque como na outra escola, não tinha ninguém pra me aju-

dar [...] isso, eles vão escrevendo ou explicando ou falando [...] eu consigo captar 

melhor e até entender melhor do que eu ir copiando [...] quando eu estou tentando 

acompanhar eles, eu levo muito tempo, tipo, o pessoal tá terminando o último quadro, 

eu estou no segundo ainda, e isso dá um desespero porque sei que o professor precisa 

voltar para apagar [...] 

GFA1 Uma coisa que me incomoda bastante, tipo, muito, é quando tem documentário 

e o documentário é em inglês ou em outra língua e simplesmente tem legenda. Eu fico 

muito chateada, porque eu não consigo acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo 

eu acabo, tipo, desistindo [...] 

GFA3 [...] os meus problemas eram as coisas práticas né? por exemplo, eu achei muito 

bom a gente ter saído lá do prédio e fica lá embaixo e não ter que ficar subindo esca-

das[...]até falaram da carteira né, [...] se precisava trocar. 

 Conforme percebemos as alunas foram enfáticas ao afirmar que mudanças relativamente 

simples nos aspectos didáticos foram essenciais para melhorar o processo de ensino-aprendiza-

gem das mesmas. A oportunidade de ter um material adaptado, de contar com uma explicação 

mais pausada, e até mesmo da mudança de um piso para o outro demonstraram que é possível 

realizar a inclusão no espaço escolar. 
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As participantes ao destacarem a importância das mudanças metodológicas, enfatizaram as prá-

ticas que incentivam um maior protagonismo dos estudantes, principalmente quando os educa-

dores trabalham em grupos ou rodas de conversas conforme destacou a GFA2 em dois momen-

tos: “GFA2 - Ah! A gente cansa de ficar as 5 aulas ali, olhando os slides. Imagina todos os 

professores as 5 aulas usando slides.”, “GFA2 Em questão das aulas, eu prefiro aquele professor 

que [...]eu gosto daquele que as vezes faz a roda pra gente conversar porque se ficar toda hora 

no slide, eu fico tipo (a aluna faz nesse momento uma postura de cansaço, desânimo).” 

 A adoção de metodologias que incentivem uma maior participação dos alunos nas aulas 

são essenciais para a aprendizagem dos alunos, Urbanek e Ross (2011, p. 155) salientam que o 

uso de estratégias cooperativas em sala de aula ampliam significativamente “[...] o rendimento 

acadêmico, a autoestima, as relações sociais e facilitará o trabalho autônomo.” 

 Reforçando a afirmativa e apresentando alternativas metodológicas para o trabalho de-

senvolvido em sala Rey (2011, p. 64) afirma que: 

No que se refere aos alunos adolescentes, os seminários e discussões que tem relação 

direta com muitos problemas que eles enfrentam no mundo, são uma via importante 

para a organização do tecido social do grupo e para que o aluno se envolva na disci-

plina por meio de seus interesses.Com esse fim podem-se usar cinemas, debates, obras 

de teatro e psicodrama. 

 A flexibilização do tempo para o término das atividades avaliativas e de sala também 

foi destaque. Segundo relato da participante GFA1 em geral a flexibilização ocorre de dois 

modos, ou o professor aguarda um pouco mais ao término da aula “GFA1 [...]Termina essa 

questão e a outra você termina na próxima aula.[...].”ou permite que o estudante realize em dias 

alternados.O fato de algumas aulas serem conjugadas (2 ou 3 aulas seguidas) foi apontado po-

sitivamente para estes consigam finalizar as atividades propostas em tempo hábil 

GFA1- eu tinha muita dificuldade em matemática, porque são números [...] eu tinha 

que identificar números eu ficava muito perdida, tipo na hora de demonstrar, olhar, 

embaralhava tudo e eu ficava desesperada [...] tempo de prova de matemática acho 

que não tem problema porque são 3 aulas pra fazer a prova. 

 A questão da flexibilização do tempo para os estudantes com deficiência física e defici-

ência visual devem sempre ser consideradas, pois em geral a leitura e a escrita podem demandar 

maior tempo para serem realizadas. 

 Fechando essa categoria as participantes frisaram a importância do trabalho do NAPNE, 

para a permanência e êxito delas na Instituição.  
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 Dentre uma das questões que as estudantes consideraram salutar, encontra-se o fato do 

núcleo consultá-las procurando conhecer suas dificuldades e sugestões de melhoria, essa prática 

também é realizada por alguns professores. 

GFA1-Aí eu lembro que, acho que foi o professor que falou mesmo com o pessoal da 

CAED, pra poder espalhar pros outros professores que eu tava com muita dificuldade 

[..] e foi quando o pessoal, do NAPNE me chamou, tipo para conversar e perguntou o 

que seria melhor [...] 

GFA2- Aí quando chegaram na sala, eu fiquei -  que legal isso, eles vem perguntar o 

que a gente precisa. [...] e eu achei isso muito bom aqui no IFRO, porque, tipo, eles 

mostram interesse em ajudar o aluno, pra aprender, pra ele se adaptar melhor a escola, 

pra ele aprender melhor, pra ele se interagir com a escola e não ficar se sentindo ex-

cluído. 

 A adoção dessa medida fortalece o protagonismo dos EPAEE e os incentiva a lutarem 

coletivamente por melhorias no ambiente escolar e para a consolidação de seu processo de en-

sino-aprendizagem. 

 Caiado (2009) em seu artigo Quando as pessoas com deficiência começam a falar: His-

tórias de resistências e lutas esclarecem que dar voz aos estudantes com deficiência colabora 

para o fim do estereótipo que estas pessoas não são capazes de responder por si, dessa forma 

ressalta que: “[...] ao se organizarem as pessoas deficientes podem assumir um novo paradigma 

de sociedade e de homem, o que pode alterar as grades invisíveis do consenso que as proclama 

incapazes: construção secular de uma memória que os identifica como excluídas” (CAIADO, 

2009, p.211). 

 Corroborando Ross (2012) descreve que nossa sociedade ainda não está habituada a ver 

as pessoas com deficiência falarem por si mesmas, em geral quando estas reivindicam seus 

direitos são tomadas por frustradas ou chatas, ao contrário dos indivíduos fisicamente perfeitos 

que quando o fazem são considerados como um exemplo de cidadão. 

 

5.5.2 Categoria 9:A importância da acessibilidade no ambiente escolar 

 

 Esta categoria insurgiu em resposta ao questionamento sobre que medidas poderiam ser 

adotadas pelo campus, para que este pudesse ser considerado mais inclusivo? 

 A acessibilidade arquitetônica foi a mais citada pelas alunas, que relataram a dificuldade 

de locomoção pelo campus e acesso a alguns ambientes, causados principalmente pela falta da 

identificação, ou quando estes estão identificados não é possível realizar a leitura.  
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GFA1 Eu sempre chegava assim na porta, e como a porta é transparente eu nunca sei 

se ela tá fechada ou aberta, porque não consigo ve. 

GFA2 Eu não consigo enxergar o que está escrito, eu sei que tem uma placa, sei a cor 

da letra e a cor da placa, mas eu não sei o que está escrito. Aí os meninos que sempre 

ando..mas tem a placa, você tá vendo? Você tá vendo a placa? A porta tá fechada. Eu 

confundo se é a placa que está aqui perto ou se é a estante que tá lá longe. Eu fui passar 

com a mochila, tipo, uma fica aberta e a outra fechada, aí eu esbarrei e fiquei - Meu 

Deus e se eu quebrar essa porta? 

GFA1 Essas plaquinhas de identificação da sala, na minha outra escola, era sempre, 

tipo, na porta, num lugar baixo onde todo mundo conseguisse ver. Aqui é pequeninho 

e sempre no alto, ou seja, não consigo ver. 

GFA1 [...]na cantina sempre tem aquela perguntinha - você vai querer o que?o pro-

blema é que eu não enxergo lá longe pra saber o que eu quero. Aí eu sempre tenho 

que perguntar se tem tal coisa. 

GFA2 É realmente, o instituto precisa de uma melhor acessibilidade para os alunos 

novato, principalmente no primeiro ano porque a gente fica muito perdido na es-

cola.[...]. 

 Identificamos que as falas dos discentes reafirmam os resultados encontrados por Antu-

nes (2017) que apresentou em sua pesquisa as dificuldades relacionadas à acessibilidade, no 

campus e em especial na biblioteca escolar, local onde está a porta descrita no relato das alunas. 

Também percebemos a dificuldade dos EPAEE se localizarem pelo campus, pois as identifica-

ções nas portas não são acessíveis para leitura, a falta da acessibilidade arquitetônica restringe 

o acesso das alunas. 

Igualmente a acessibilidade atitudinal foi destacada pelas participantes, ao falarem deste 

ponto as alunas assinalaram sugestões de atividades/ações que poderiam ser ofertadas aos de-

mais discentes a fim de que estes conhecessem um pouco mais sobre os estudantes com defici-

ências, evitando assim constrangimentos a ambos. 

Em relação a este quesito professores e discentes discordaram, na compreensão dos do-

centes os alunos sem deficiência estariam conseguindo incluir os EPAEE de modo mais satis-

fatório, entretanto as colaboradoras discentes discorreram enfrentar problemas quanto a aceita-

ção. 

Essa dificuldade em específico estaria ligada a falta de compreensão dos demais estu-

dantes quanto a necessidades especificadas manifestas pelas estudantes. 
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GFA3 É no começo eu senti dificuldades sim, [...]me viam diferente[...]eu usava co-

lete e isso era bem ruim pra mim.As pessoas ficavam reparando, ficaram pergun-

tando[...] querendo ou não eu ficava incomodada.[...] 

GFA1 Sempre me perguntam sobre o olho mesmo porque ele fica tremendo[...] 

GFA2 [...] Nossa porque sua atividade tá diferente? Não tá diferente não, é só a letra 

que tá maior. Mas você tem tanto dificuldade assim? 

 Dentre as ações propostas, foi sugerido um trabalho de sensibilização e esclarecimento 

aos demais alunos, sobre a importância das adaptações no ambiente escolar para a inclusão dos 

alunos com deficiência. Conforme explicam as próprias participantes alguns conflitos são ge-

rados no dia a dia quando os demais alunos desconhecessem as necessidades dos EPAEE. 

GFA1 Porque você ta ajudando ela? Qual a dificuldade dela? Porque o professor sem-

pre te ajuda?[...] falta um pouco de informação [...] acho que mais um pouco de cons-

cientização dos alunos ajudaria bastante. 

GFA2 Acho que isso que ela falou é muito interessante, mas acho que não no campus 

todo, mas nas salas individuais [...] forem e explicarem pelo menos um pouco, super-

ficial , sobre o que é o problema dele.[...]seria interessante isso na sala[...] se todos 

concordassem, claro, e as pessoas exporem para a sala toda o que elas precisam, por-

que elas estão tendo aquele atendimento especial, porque as vezes na prova os profes-

sores chega , tá todo mundo fazendo a prova e do nada chega o professor do lado e -

Você tá precisando de ajuda? Quer que eu leio a questão pra você? – ai eu fico tipo, 

não, obrigado. E os colegas ficam - Uai, que que é isso?  

 As ações de sensibilização se justificariam, pois é importantíssimo que os demais estu-

dantes compreendam que as adaptações curriculares realizadas não caracterizam protecionis-

mos, ou um tratamento especial, e sim que o aluno com deficiência depende destes recursos 

para obter êxito na sua aprendizagem. 
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6  PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL E TECNOLÓ-

GICO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES. 

 

 As intervenções ocorreram após a realização das etapas previstas inicialmente na pes-

quisa e especialmente após a descrição das categorias resultantes da análise documental, dos 

questionários e grupos focais, este último realizado junto aos docentes e discentes.  

 As dúvidas, questionamento e sugestões relatados pelos docentes apontaram quais te-

máticas deveriam ser abordadas durante a intervenção, nitidamente percebemos que o maior 

desafio vivenciado no campus referia-se a falta de uma formação tanto inicial como continuada 

pelos professores em relação à Educação Especial, demandando um projeto de capacitação dos 

docentes quantos aos aspectos relacionados a educação inclusiva.  

 Após uma conversa entre a pesquisadora, o NAPNE e a Direção de Ensino, a pesquisa-

dora elaborou O projeto oficinas pedagógicas – uma proposta de capacitação em Educação in-

clusiva para os professores do IFRO – campus Ji-Paraná foi submetido e aprovado pelo Edital 

Nº7/2019/JIPA de 11 de Março de 2019. 

 Este teve como objetivo geral promover uma capacitação sobre a temática Educação 

Especial aos professores dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, florestas, informática 

e química do IFRO – campus Ji-Paraná sobre a importância da efetivação de práticas pedagó-

gicas inclusivas no ambiente educacional. 

 O projeto foi idealizado apresentando-se como uma resposta a demanda apresentada 

pelos professores que desejavam que os encontros pedagógicos promovidos pelo campus fos-

sem abordadas questões pedagógicas e não somente questões burocráticas e administrativas. 

 Sendo assim O projeto foi desenvolvido em datas acertada entre a pesquisadora e a di-

reção de ensino, e o NAPNE, a fim de contemplar um maior número de professores priorizou-

se os momentos de reuniões pedagógicas. 

 Duas oficinas, entretanto ocorreram anteriores ao protocolo do projeto junto ao DEPEX 

e foram realizadas no início do ano letivo durante a semana pedagógica. Estas contaram com o 

apoio do professor substituto Genival Júnior, e dos membros do NAPNE representados pela 

bibliotecária do campus, Cleuza Antunes, mestre em educação, tendo abordado em sua disser-

tação a acessibilidade da biblioteca do IFRO campus Ji-Paraná e a doutoranda Sonia Silva, que 

estuda a educação inclusiva, tendo discutido em sua dissertação de mestrado, a formação do 

professor da Sala de Recurso Multifuncional de Porto Velho. 



138 

 

 

 

 A primeira oficina, foi ofertada em parceria com os colaboradores Genival e Cleuza, 

ocorreu no dia 01-02-2019, sendo intitulada como Inclusão e Acessibilidade para pessoas com 

deficiências, com o intuito de se apresentar como uma resposta as Categoria 3- Formação ini-

cial, continuada e inclusão, e Categoria 5 - Concepções sobre a inclusão, a igualdade e a dife-

rença no ambiente escolar. 

 A quinta categoria em especial, apresentou as dificuldades dos professores em reconhe-

cerem o público alvo da Educação Especial, e a importância de um atendimento ao aluno com 

deficiência sem, entretanto que este se caracterize como uma prática excludente. Martínez e 

Tacca (2011, p. 8) alegam que o sucesso desses estudantes está na “[...] garantia dos recursos 

de infraestrutura e técnicos ou de acessibilidade, necessários para que esses alunos possam re-

almente usufruir o que a escola pode lhes oferecer.” 

 Objetivando apresentar um breve histórico da Educação Especial numa perspectiva in-

clusiva e apresentar o conceito de acessibilidade e suas dimensões aos participantes, inicial-

mente propôs-se a seguinte dinâmica:  

a) Foram distribuídos balões de cores diferentes aos docentes, em seguida foi repassada a ori-

entação que cada cor representava um núcleo, ou departamento, ou cargo diferente dentro da 

instituição; 

b) Solicitou-se que os balões fossem cheios e amarrados e que em pé os docentes os soltassem 

e que todos deveriam contribuir para que os balões não caíssem, eles assim o fizeram; 

c) Gradualmente os participantes iam sendo retirados da dinâmica, porém os balões permane-

ceram, ao fim apenas um núcleo ficou representado, o NAPNE. 

 Encerrada a dinâmica os professores relataram como se sentiram quanto a dificuldade 

em manter os balões no ar, após suas falas os ministrantes frisaram que os balões representavam 

os EPAEE e, que para que a escolarização destes aconteça de forma exitosa é imprescindível a 

colaboração de todos os agentes envolvidos na instituição. 

 Seguidamente foi explanado aos docentes oralmente, utilizando-se como recurso uma 

apresentação em Power Point, a trajetória da Educação Especial no Brasil, distinguiu-se os 

conceitos de educação inclusiva, a definição do público alvo da Educação Especial em conso-

nância com LDB, e a Política Nacional de Educação na perspectiva inclusiva, e por fim todas 

explicados o conceito proposto por Sassaki (2003) sobre a acessibilidade e as suas dimensões. 

 A segunda oficina foi ofertada no dia 04-02-2019 em parceria com o NAPNE e tendo a 

colaboração das servidoras Cleuza e Sônia, o objetivo foi apresentar aos docentes os EPAEE 
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matriculados no IFRO e prestar esclarecimentos e orientações quanto a adoção de possíveis 

práticas pedagógicas em atendimento as suas necessidades. 

 Nesta oficina, foram apresentados, em particular os alunos com baixa visão e deficiência 

física, é importante salientar que essa ação procurou atender as solicitações externadas pelos 

docentes nos grupos focais, onde foram ressaltados a necessidade da identificação precoce dos 

estudantes matriculados, esclarecimentos quanto às limitações e possíveis adaptações, afim de 

que sejam direcionados a estes grupos práticas pedagógicas inclusivas. 

 As colaboradoras apresentaram fotos para facilitar a identificação dos alunos e presta-

ram informações mais técnicas disponibilizadas nos laudos apresentados, e sugestões quanto a 

possíveis adaptações curriculares. 

 Após a apresentação das colaboradoras, pesquisadora executou uma dinâmica, procu-

rando desmistificar a ideia do que exatamente fazer com ao aluno com deficiência? Ou o que 

de fato seguir? Tendo em vista que cada ser humano é único e que embora algumas orientações 

possam ser estendidas aos estudantes de um modo mais amplo, é necessário amadurecer que 

não existe fórmula mágica quando o assunto é inclusão. Anache e Martínez (2009, p. 47) des-

tacam que: 

O ser humano possui uma história social, na qual estão englobados elementos da cul-

tura e uma história individual, os quais dizem respeito ao contexto relacional, que 

também é cultural, o que dificulta padronizar um tipo específico de comportamento 

para um determinado tipo de deficiência, ou seja, as reações frente a deficiência de-

pendem não só das capacidades individuais do sujeito, mas também do que representa 

para seu ambiente familiar, escolar, social, no sentido mais amplo. 

 Para a realização da dinâmica o ambiente foi previamente preparado, foi colocada uma 

maca no local onde a oficina estava sendo realizada, e tão logo os professores entravam na sala 

era possível visualizá-la, este fato despertou a curiosidade dos participantes. 

 Ao iniciar a dinâmica foi distribuído aos professores um pedaço de papel e caneta e 

solicitado que estes escrevessem uma habilidade, uma qualidade ou uma atividade que eles 

consideravam que realizavam muito bem ou com excelência. Pediu-se que eles guardassem esse 

papel em seus bolsos. 

 Em seguida a pesquisadora convidou alguns participantes, com diferentes estaturas para 

viessem até onde estava a maca e se deitassem, pois ela precisava medi-los tendo como padrão 

a maca. 

 Tão logo os participantes se deitavam, (uns mais envergonhados outros mais a vontade), 

a pesquisadora passava a medi-los, e apresentar o diagnóstico final em uma folha, este consi-

derava-os aprovados ou reprovados. 
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 Assim que todos foram medidos ela pediu que eles descrevessem como sentiram e les-

sem a opinião da pesquisadora quanto ao fato de estarem ou não no padrão e qual esteve mais 

perto de se adequar ao tamanho da maca. 

 

Figura 7: A pesquisadora medindo o participante 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 Em seguida foi questionado aos docentes se eles conheciam o Mito do Leito de Procusto 

e, diante da negativa, foi explicado que este personagem era um bandido gigante que armava 

uma arapuca para seus “visitantes”, em sua casa tinha uma cama feita de ferro, que tinha exa-

tamente a sua medida. Os viajantes que passavam pela serra de Elêusis eram “convidados” a se 

deitarem na cama de Procusto. 

 O bandido, então amarrava a sua vítima naquela cama. Se a pessoa fosse maior do que 

a cama, ele simplesmente cortava fora o que sobrava. Se fosse menor, ele a espichava e esticava 

até caber naquela medida16.  

Após a explicação, foi estabelecida pela pesquisadora a relação entre o mito e a Educa-

ção Especial, em particular as expectativas que nutrimos enquanto profissionais sobre as possi-

bilidades de aprendizagem dos estudantes com deficiência, principalmente quando rotulamos 

este aluno e o culpamos por todos os fracassos vivenciados no ambiente escolar. 

 A este respeito Fuhr e Tunes (2011, p. 28) descrevem o quanto essa atitude é prejudicial 

ao destacar que: 

                                                 
16 Este mito é descrito no livro de Bianchetti e sua leitura inspirou a pesquisadora, entretanto a descrição acima foi 

encontrada no https://angelanatel.wordpress.com/2016/07/07/mitologia-grega-o-mito-de-procusto-e-a-intoleran-

cia-humana/, acesso em 27-06-2018. 
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[...]o rótulo de deficiente cria condições que forjam o desenvolvimento de mentes de-

ficientes.Por mais que a pessoa rotulada se esforce para romper com essa realidade 

relacional instituída,enfrenta toda sorte de resistência e descrédito e é vista como um 

corpo doente ,alguém sem nome, identificada pelo pacote que a contém. 

 Após este momento a pesquisadora questionou aos professores se durante a dinâmica 

algum fator estava sendo esquecido em relação aos envolvidos? Enquanto pensavam a pesqui-

sadora solicitou aos professores diretamente ligado a dinâmica que lessem no papel que estava 

em seus bolsos sobre suas habilidades e no requisito que se consideravam bons. 

 Após a leitura foi frisado pelas colaboradoras que os indivíduos apresentam inteligên-

cias diversas e que estas devem ser exploradas no ambiente educacional, e “Isso significa que 

não é a distinção física ou sensorial que determina a humanização ou a desumanização do ho-

mem. Suas limitações ou ilimitações são determinadas social e historicamente”(ROSS, 2012, 

p. 66). 

 A terceira oficina destinou-se a discutir a proposta de elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA), dos alunos atendidos pelo NAPNE e foi realizada nos dias 06 e 07 de maio 

de 2019. A oficina foi desenvolvida com a colaboração da servidora Renata que é intérprete de 

LIBRAS e coordenadora do NAPNE.  

 O PIA trata-se de um modelo/ferramenta para atender as demandas relacionadas aos 

alunos do NAPNE, constituindo-se como um documento de registro do atendimento dos estu-

dantes e sobre informações sobre sua saúde, questões pessoais dentre outros. 

 Nesta oficina discutiu-se a importância da parceria ente NAPNE e professores na cons-

trução coletiva deste documento. 

 O registro dos avanços, dificuldades e práticas bem sucedidas efetuadas pelos professo-

res colabora para que as realizadas com sucesso no cotidiano possam fomentar a troca de expe-

riências entre o corpo docente e reforçar a necessidade de um planejamento pelo professor em 

atendimento ao aluno com deficiência. 

Outra vantagem refere-se que a consolidação do PIA atende as exigências das avaliações 

externas que cobram da instituição metodologias em atendimento a este público. 

 A oficina foi realizada em três horários diferentes a fim de ajustar-se ao fato dos profes-

sores estarem em conselho de classe. Essa flexibilização permitiu que no momento em que não 

estivessem no conselho de classe, os professores estariam participando da oficina, a única dife-

rença entre estas foi quanto a dinâmica introdutória executada. 
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Figura 8: Proposta de Elaboração do PIA. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 No primeiro grupo, os participantes entraram no local previamente preparado, de olhos 

vendados não sabendo o que encontrariam. Foi-lhes solicitado somente que se sentassem, como 

não tinham conhecimento sobre como o espaço estava organizado, estes sentaram-se em dife-

rentes locais da sala. 

 Quanto ao segundo e terceiro grupo, a dinâmica inicial adotada foi outra, após fecharem 

seus olhos, foi retirado um objeto da mesa na qual o participante estava e solicitado que o 

mesmo os encontrasse. 

 Aos três grupos foi lançado os mesmos questionamento assim que puderam abrir seus 

olhos:  como eles se sentiram diante dessa situação? Se a informação repassada a estes tinha 

sido clara quanto ao que deveriam fazer? Se a solução encontrada para a resolução poderia ser 

replicada/compartilhada? Como eles haviam resolvido o desafio proposto? A quais sentidos 

haviam recorrido? 

 Após as respostas a pesquisador esclareceu que intenção desta dinâmica, foi instigá-los 

a pensar que no cotidiano os alunos os EPAEE podem enfrentar situações similares, ou serem 

expostos aos mesmos constrangimentos tão somente pelo fato dos professores não comparti-

lharem entre si sobre os acertos e erros de suas práticas direcionadas a estes alunos. 

 A colaboradora Renata destacou que respostas diferentes podem ser dadas a uma mesma 

situação e que no ensino dos estudantes com deficiência outras metodologias devem e podem 

ser adotadas. 
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 Em seguida explicou-se objetivo da oficina e foram esclarecidos/retomados alguns pon-

tos pelas ministrantes tais como: a) Quem são os estudantes o público alvo da Educação Espe-

cial? b) Qual público é atendido no Atendimento Educacional Especializado? c) Qual a defini-

ção para deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento, Altas Habilidade/Superdota-

ção, o que é o AEE? dentre outros. 

 Os conceitos foram discutidos a fim que os professores conhecessem quais estudantes 

do campus demandam a elaboração do PIA e porque se faz necessário que o professor considere 

as particularidades de cada grupo ao planejarem suas aulas. 

 No decorrer desta ação os professores puderam compartilhar práticas exercidas e apre-

sentar dúvidas, bem como sugerirem como o PIA deveria ser implementado. 

 A princípio ficou acordado que este seria disponibilizado no google drive aos profes-

sores da turma e que as informações registradas seriam debatidas durante os momentos do con-

selho de classe, por este ser um momento com maior representatividade de professores. 

A última atividade desenvolvida junto aos docentes ocorreu no dia 16-02-2019 e  abor-

dou a temática deficiência visual, a mesma contou com o apoio das diretoras geral do campus, 

Letícia Pivetta, a diretora de ensino Andréia Mendonça, e o  colaborador Nelson Neves da Silva, 

que trabalha na rede estadual de ensino. 

O colaborador que é deficiente visual relatou seu processo de escolarização com o in-

tuito de que os professores conhecessem as dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante 

sua trajetória escolar. Em seguida o mesmo apresentou orientações metodológicas que podem 

ser adotadas para facilitar o ensino-aprendizagem dos estudantes com baixa visão do campus. 

 

Figura 9: Palestra sobre deficiência visual. 

 

Fonte: Coordenação de Eventos do IFRO campus Ji-Paraná. 
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O colaborador abordou a importância das tecnologias assistivas, explicou sobre a rele-

vância do uso da reglete e do sorobã na escolarização dos estudantes cegos, bem como destacou 

algumas práticas pedagógicas que podem ser adotadas na sala de aula e alguns laboratórios da 

instituição. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a escrita desse trabalho, dentre as inúmeras leituras realizadas e citações esco-

lhidas, uma em particular chamou-me a atenção, trata-se da utilizada na epígrafe deste trabalho, 

a frase expressa o quão difícil é pensar sobre a inclusão e o quanto esse tema nos constrange a 

refletir sistematicamente sobre ele. 

 Compreendo, porém, que esse constrangimento é extremamente necessário pois serve 

como alerta ao ser humano, revelado na figura do professor, que este deve sempre questionar 

suas certezas, mostrando sua incompletude, sua postura deve promover mudanças numa socie-

dade marcada historicamente, para não dizer vergonhosamente pela exclusão. 

 O trabalho descrito evidencia que há muito a ser construído em favor da escolarização, 

profissionalização e inserção dos EPAEE dentro das instituições escolares, dentre estas estão 

os IFs, em particular o IFRO, este constitui-se no estado de Rondônia como um espaço especi-

alizado na oferta da educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidade de ensino. 

 Precisamos urgentemente avançar no processo de inclusão dos EPAEE, pois embora os 

índices apontem para a expansão nas matrículas, sabemos que a permanência e êxito ainda se 

constituem em obstáculos a serem transpostos, estes alunos representam o grupo com maiores 

índices de evasão e repetência dentro da Educação Básica. 

 É preciso assegurar o direito a escolarização e a efetivação de políticas públicas em 

nosso Estado, em atendimento aos EPAEE que residem nos campos, nas cidades, nas comuni-

dades indígenas, quilombolas e ribeirinhas.  

 Somos um estado ricamente composto pelas diversidades, e nesse cenário são evidentes 

as disputas de poder e as reivindicações pelo direito as diferentes manifestações culturais, reli-

giosas e ideológicas, reconhecer as disputas e ressignificá-las é fazer história nas nossas para-

gens do poente. 

 Este estudo demonstrou o quanto as pesquisas relacionadas a inclusão colaboraram sig-

nificativamente no processo de lutas e denúncias de práticas excludente, sendo necessárias am-

pliá-las.Pouco conhecemos sobre a Educação Especial numa perspectiva inclusiva brasileira, e 

em específico a desenvolvida em Rondônia,nos apropriamos timidamente das experiências bem 

sucedidas sobre a inclusão em nosso Estado 

 Para que essa apropriação do conhecimento teórico e de práticas sucedidas aconteça é 

necessário que as instituições formadoras assumam o compromisso de inserir discussões sobre 
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a Educação Especial numa perspectiva inclusiva nas ementas de seus PPCs e em seus projetos 

institucionais. 

 O conhecimento produzido na academia deve ser disseminado entre os diversos seg-

mentos da sociedade, sobretudo na escola, local que por excelência deveria ser de contestação, 

de vozes diversas, de alteridades. O currículo escolar deve estar a favor dos menos favorecidos, 

contribuindo para a emancipação do ser humano, humanizando-o.  

 Este trabalho teve como objetivo Analisar no âmbito do Instituto Federal de Rondônia 

- campus Ji-Paraná práticas pedagógicas voltadas para o atendimento dos alunos público alvo 

da Educação Especial, consideradas, portanto, inclusivas e suas contribuições para a promoção 

de uma melhor qualidade no ensino profissional e tecnológico. 

 Para que o mesmo fosse alcançado foi necessário ouvir as diferentes vozes dos agentes 

que fazem parte dessa instituição, professores e alunos, aliás considerar os diferentes interesses 

envolvidos em uma problemática, evidencia os aspectos da pesquisa-ação considerada neste 

trabalho.  

 O primeiro objetivo delineado previa investigar a formação dos professores identifi-

cando habilidades em atendimento aos EPAEE. 

 Mediante os dados apresentados pelos questionários e grupos focais, as categorias 1 e 2 

confirmaram que a falta de discussões sobre a inclusão na formação inicial e continuada, influ-

encia na qualidade das práticas pedagógicas exercidas e no planejamento direcionado a estes 

alunos, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem. 

 Constatou-se que o IFRO campus Ji-Paraná precisa investir numa política de formação 

em serviço que valorize primeiramente o profissional, as capacitações devem considerar as tro-

cas de saberes e experiência entre os docentes aproveitando as diferentes formações do grupo e 

habilidades diversas dos professores que atuam nesta instituição. 

 Outro fator identificado nos grupos focais encontra-se na dificuldade do trabalho inter-

disciplinar no campus, quanto a este respeito é preciso investir em planejamentos coletivos, 

fomentar editais que integrem o ensino, a pesquisa e a extensão e melhorar o diálogo entre os 

professores, cursos e disciplinas. 

 Tornou-se claro durante a pesquisa que embora as ações do NAPNE sejam apontadas 

como essenciais dentro do campus, a este não tem sido dado às devidas condições de trabalho. 

No campus Ji-Paraná o núcleo não possui uma sala de atendimento dificultando o apoio aos 

alunos e, há pouco envolvimento por parte de professores, gestores e servidores dos diversos 

setores, gerando uma sobrecarga sobre os profissionais que atuam na CAED. 
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 A participação irrisória de professores e gestores (coordenadores de cursos e departa-

mentos) acarreta um problema institucional e social quando o assunto é inclusão. Ora, se for-

mamos profissionais, é necessário que nossos PPCs e documentos institucionais considerem o 

fato de que a inclusão nos impõe duas situações distintas: 

 Primeiramente temos o compromisso com a profissionalização dos estudantes com de-

ficiência, a formação técnica agregada à formação básica pode aumentar as chances de ingresso 

no mundo do trabalho, quebrando o estigma que paira sobre este indivíduo como incapaz. 

 Em segundo lugar temos um compromisso com a formação dos estudantes sem defici-

ência, poderíamos nos destacar enquanto instituição, ao contribuirmos para um perfil profissi-

onal empreendedor e pioneiro, em que nossos acadêmicos/alunos oferecessem soluções frente 

às dificuldades específicas apresentadas por diversos grupos da sociedade.  

 Nossos cursos técnicos poderiam, por exemplo, produzir tecnologias assistivas, nossos 

alunos poderiam apresentar um diferencial na sua habilitação profissional ao terem incluídas 

em sua formação conhecimentos sobre Libras, Braile dentre outros; projetos de empresas in-

clusivas poderiam ser implementados nas incubadoras dentre outros, em todo esse contexto o 

mais importante seria sermos reconhecidos como uma instituição que forma profissionais hu-

manos e éticos, a fórmula ideal para se fazer e ser a inclusão.  

 Ao ouvirmos os EPAEE matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio: 

Química, Florestas e Informática, quanto ao ensino profissional em atendimento as suas neces-

sidades específicas percebemos que as adaptações curriculares adotadas pelos professores tem 

sido essenciais para a aprendizagem e a inclusão deles no ambiente educacional. 

 As alunas destacaram o fato de serem questionadas por alguns profissionais sobre como 

elas sentem? e que medidas poderiam ser adotadas para melhor atende-las, como importantís-

simas, também destacaram como positivas as adaptação dos materiais pedagógicos e maior 

tempo para a realização das atividades. 

 A falta de acessibilidade foi destaque na voz das discentes, que descreveram dificulda-

des de identificação e acesso a alguns ambientes, esse fato aponta para necessidade da imple-

mentação de ações a curto, médio e longo prazo que elejam como prioridade garantir a acessi-

bilidade em suas diferentes dimensões a todos os alunos indistintamente. 

 Não é admissível que num ambiente educacional que ofereça tantos espaços educativos 

(laboratórios, quadra, bibliotecas)os alunos limitem-se a não explorá-los por não conseguir por 

exemplo identificar salas, ter acesso a pisos superiores e principalmente sejam motivo de estra-

nhamento dentre os demais alunos. 
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  Quanto aos terceiro objetivo proposto, que se propunha a discutir a temática nas oficinas 

e grupos focais consideramos tê-lo alcançado. Por meio do projeto Oficinas pedagógicas – uma 

proposta de capacitação em Educação inclusiva para os professores do IFRO – campus Ji-Pa-

raná, foram discutidos os temas: Trajetórias da Educação Especial no Brasil, Acessibilidade e 

suas dimensões, A importância do planejamento em atendimento aos EPAEE, a cegueira/baixa 

visão. 

  Foram instigadas discussões quanto a igualdade, diferenças, rótulos e a importância do 

olhar perspectivo do professor frente às capacidades de aprendizagem dos alunos com defici-

ência.  

  Quanto ao produto final foi desenvolvido um caderno pedagógico com orientações para 

a consolidação de práticas pedagógicas resultante das reflexões desta pesquisa e da intervenção 

realizada. 

  Por fim, concluímos este trabalho ansiando que o tema inclusão nos impulsione a refletir 

sistematicamente sobre ele, só assim poderemos construir uma sociedade mais justa e inclusiva 

para todos.     
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Apêndice A – Modelo de Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR –MEPE 

 

Modelo de questionário 

 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRI-

CULARES E TECNOLÓGICAS. 

Pesquisa: DO CONCEBER AO AGIR – Os desafios na efetivação de práticas pedagógicas 

inclusivas no ensino Profissional Técnico e Tecnológico. 

 

 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DA PES-

QUISA 

 Pesquisadora responsável : Alice Cristina Souza Lacerda Melo de Souza 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

1-Nome(opcional):_______________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO 

 

2- Qual a sua formação profissional: 

 

Identificação Qual Curso? Ano de 

Conclusão 

Instituição 

() Licenciatura      

( ) Bacharel    

( ) Especialista           
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( ) Mestrado           

(  ) Doutorado            

 

3- A quanto tempo você atua na Educação? 

( ) 0 a 5 anos 

( ) 5 a 10 anos 

( ) 10 a 15 anos 

( ) acima de 15 anos 

 

4- A quanto tempo você atua no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Ron-

dônia(IFRO) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Você trabalhou em outras redes de educação anterior a sua entrada no IFRO? ( )Sim  Não( ) 

quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 - Em quais cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Ron-

dônia – campus Ji-Paraná você atua? E em que Núcleo? 

*Caso atue em mais de um curso favor assinalar. 

 

 (   ) Técnico em Química  ( ) Técnico em Informática ( ) Técnico em Florestas 

 (   )Núcleo – Formação Básica (   ) Formação Profissional (    )  (    ) Núcleo Diversificado 

 

Formação inicial 

7 – Na sua formação inicial (graduação) você teve alguma disciplina que discutisse a educação 

inclusiva? Que temáticas foram abordadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Formação Continuada 

 

8 – Você já realizou cursos de formação continuada (ex: cursos, seminários, oficinas) contem-

plando o público alvo da Educação Especial anterior a sua entrada no Instituto? Se a resposta 

for afirmativa identifique os cursos/atividades. 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9 - Você já realizou cursos de formação continuada contemplando o público alvo da Educação 

Especial ofertado pelo Instituto Federal de Rondônia- IFRO 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10 –Você contempla de alguma forma no seu plano de ensino ou no seu planejamento diá-

rio(plano de aula)as necessidades dos alunos com deficiências? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11 – Você promove a inclusão dos alunos com deficiência nos diferentes espaços do Instituto: 

laboratórios, visitas técnicas, quadra escolar(outros ambientes)? De que forma?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12 – Quais as suas principais dificuldades quanto a inclusão dos alunos público alvo da Educa-

ção Especial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice B – Roteiro para realização do grupo focal - discentes 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR –MEPE 
 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS. 
Pesquisa:DO CONCEBER AO AGIR – Os desafios na efetivação de práticas pedagógicas in-

clusivas no ensino Profissional Técnico e Tecnológico. 

APÊNDICE B- ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL - DISCENTES 

Data: 

- Apresentação formal da pesquisadora, colaboradores e participantes 

-Os grupos focais serão conduzidos pela pesquisadora, não tendo auxílio de outros pesquisado-

res e serão organizados da seguinte maneira: 

a) Convite: Após prévio agendamento serão explicados ao aluno  os objetivos da pesquisa e os 

Termos de Consentimento e Assentimento, será oportunizado momento para esclarecimento de 

dúvidas que porventura surjam e diante da aceitação de participação os termos serão encami-

nhados ao responsável para serem assinados assinados; 

b) Posteriomente será agendada a dada de realização do grupo focal entre os participantes da 

pesquisa. O grupo acontecerá no IFRO- campusJi-Paraná em sala reservada para este fim. 

 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL - DISCENTES 

1 – Que motivos te levaram a optar por estudar no IFRO – campus Ji-Paraná?  
2 –Qual é a sua necessidade específica? 

 

3 – Que práticas pedagógicas tem sido adotadas pelos professores para que você tenha uma me-

lhor aprendizagem considerando a sua necessidade específica? Exemplo (Metodologia utilizada 

em sala de aula, recursos, adaptações, flexibilidade de tempo, processo avaliativo?) 

 

4 – Como você tem sido atendido pelo IFRO (professores / gestores/atendimento pelo NAPNE) 

diante das suas necessidades específicas  nos diferentes ambientes educacionais :laboratórios,  

visitas técnicas, estágios e acesso a diferentes setores(biblioteca, refeitório, espaço de convivência 

, departamentos) 

 

5 – Na sua opinião em que o Instituto Federal de Rondônia –campus Ji-Paraná precisa melhorar 

para ser considerado um Instituto inclusivo? 
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Apêndice C – Roteiro para a realização do Grupo Focal - Docentes. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR –MEPE 
 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS. 
Pesquisa:DO CONCEBER AO AGIR – Os desafios na efetivação de práticas pedagógicas in-

clusivas no ensino Profissional Técnico e Tecnológico. 

APÊNDICE C- ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL - DOCENTES 

Data: 

- Apresentação formal da pesquisadora, colaboradores e participantes 

-Os grupos focais serão conduzidos pela pesquisadora, não tendo auxílio de outros pesquisado-

res e serão organizados da seguinte maneira: 

a) Convite: Individualmente será explicados aos professores os objetivos da pesquisa e os Ter-

mos de Consentimento, será oportunizado momento para esclarecimento de dúvidas que por-

ventura surjam e diante da aceitação de participação os termos serão assinados; 

b) Posteriomente será agendada a dada de realização do grupo focal entre os participantes da 

pesquisa. O grupo acontecerá no IFRO- campusJi-Paraná em sala reservada para este fim. 

 

APÊNDICE C- ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL - Docentes 

1- Qual o seu entendimento sobre educação inclusiva?  

 

2- Como você teve contato com a proposta da Educação Especial na perspectiva de uma 

educação inclusiva?  

3 – Que práticas pedagógicas você tem adotado para facilitar a inclusão dos alunos público 

alvo da Educação Especial? 

4 – Quais os maiores desafios quanto a profissionalização destes alunos diante dos cursos 

que são ofertados pelo campus Ji-Paraná? 

5 – Que medidas podem ser adotadas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

destes alunos tanto por parte do IFRO quanto pelo professor. 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

Apêndice D – Roteiro para autodepoimento. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR –MEPE 
 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS. 
Pesquisa:DO CONCEBER AO AGIR – Os desafios na efetivação de práticas pedagógicas in-

clusivas no ensino Profissional Técnico e Tecnológico. 

APÊNDICE D- ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO AUTO DEPOIMENTO  

Data: 

a) Convite: Individualmente será explicado ao aluno o que é um auto depoimento e o objetivo 

deste instrumento na pesquisa, será oportunizado momento para esclarecimento de dúvidas que 

porventura surjam e diante da aceitação de participação pelo aluno será solicitado que ele realize 

seu auto depoimento que poderá ser realizado na hora ou em outro local (casa).Será marcado o 

dia e horário da entrega do depoimento ao pesquisador. Junto como o auto depoimento será 

disponibilizados os Termos de Consentimento e Assentimento.  

 

APÊNDICE D- ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO AUTO DEPOIMENTO  

 

Conte-nos um pouco sobre sua história de vida e sua deficiência. Fale também sobre sua inclu-

são(ou não)nas escolas onde estudou. 
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Apêndice E – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE – destinado aos maio-

res de 18 anos – professores e alunos) 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e_________________________________________________________, em pleno exercício 

dos meus direitos me disponho a participar da Pesquisa sobre inclusão no IFRO, realizada pes-

quisadora Alice Cristina Souza Lacerda Melo de Souzamestranda do Programa de Pós Gradu-

ação em Educação Escolar, Mestrado Profissional Strictu Sensuda UNIR - Universidade Fede-

ral de Rondônia Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: O trabalho 

“DO CONCEBER AO AGIR – Os desafios na efetivação de práticas pedagógicas inclusivas 

no ensino Profissional Técnico e Tecnológico terá como objetivo geral Identificar no âmbito 

do Instituto Federal de Rondônia - campus Ji-Paraná práticas pedagógicas voltadas para o aten-

dimento dos alunos público alvo da Educação Especial, consideradas portanto inclusivas e suas 

contribuições para a promoção de uma melhor qualidade no ensino profissional e tecnológico.  

Declaro ser esclarecido sob os possíveis riscos que a pesquisa apresenta que são: Exposição 

pessoal  e constrangimento em falar de sua preocupação em relação ao tema abordado na pes-

quisa. Para minimizar o risco de exposição ficam estabelecidos neste termo:  

-Ao voluntário só caberá à autorização para realizar entrevista sobre o tema proposto.  

-O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou preju-

ízo, podendo solicitar a qualquer momento a transcrição de sua fala sendo facultado ao colabo-

rador vetar trechos que julgar necessário. 

- Será garantido ao participante o sigilo de sua identidade durante a pesquisa e na apre-

sentação dos resultados, quanto as imagens produzidas durante o grupo focal as mesmas não 

identificarão os participantes.  

- Os nomes e imagens dos colaboradores serão preservados e apenas os dados serão 

utilizados para a construção da dissertação. 

Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financei-

ros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe cien-

tífica e/ou da Instituição responsável Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de 

forma confidencial; entretanto, quando necessário for, poderá revelar os resultados através pu-

blicações científicas em eventos e periódicos científicos com fins de contribuir para o avanço 
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da ciência nessa área, cumprindo as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. O pesquisador se compromete com a confidencialidade dos dados 

e a garantia de que serão respeitados os direitos e autonomia dos voluntários. Os voluntários 

serão diretamente beneficiados com os resultados da pesquisa que visa melhorias no processo 

de ensino/aprendizagem dos alunos efetivada por meio de práticas pedagógicas inclusivas. 

Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe ci-

entífica no número (069 981448835) com Alice Cristina Souza Lacerda Melo de Souza. Comitê 

de Ética em Pesquisa do IFRO Endereço:  Av. 7 de setembro, 2090, Bairro Nossa Senhora das 

Graças, Porto Velho - RO, CEP: 76.821-064 Telefone: (69) 2182 9610 E- mail: 

cepi@ifro.edu.Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da 

mesma, podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será 

impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse. Desta forma, uma vez tendo lido e 

entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o teor do mesmo, dato e assino 

este termo de consentimento livre e esclarecido.  

Assinatura da Pesquisadora responsável:_______________________________ 

 

Participante da pesquisa:____________________________________________ 

 

 

Assinatura Dactiloscópica Participante da pesquisa:_____________________________ 
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Apêndice F – Termo de Consentimento Livre Esclarecido  - destinado aos responsáveis 

pelos alunos menores de 18 anos) 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

___________________________________________________________________portador 

do RG__________ e do CPF __________________ em pleno exercício dos meus direitos au-

torizo a participação do menor 

___________________________________________________de ____anos na  Pesquisa “DO 

CONCEBER AO AGIR – Os desafios na efetivação de práticas pedagógicas inclusivas no en-

sino Profissional Técnico e Tecnológico realizada pela pesquisadora Alice Cristina Souza La-

cerda Melo de Souzamestranda do Programa de Pós Graduação em Educação Escolar, Mestrado 

Profissional Strictu Sensuda UNIR - Universidade Federal de Rondônia terá como objetivo ge-

ral Identificar no âmbito do Instituto Federal de Rondônia - campus Ji-Paraná práticas pedagó-

gicas voltadas para o atendimento dos alunos público alvo da Educação Especial, consideradas 

portanto inclusivas e suas contribuições para a promoção de uma melhor qualidade no ensino 

profissional e tecnológico.” Declaro ser esclarecido sob os possíveis riscos que a pesquisa apre-

senta ao menor ao se expor e em falar de suas dificuldades.  Para minimizar os riscos será 

garantido ao menor(aluno) participante: 

- o sigilo de sua identidade durante a entrevista e na apresentação dos resultados, de 

forma a não causar constrangimentos momentâneos e futuros; 

-Quanto ao registro fotográfico, as fotos serão tiradas de  modo a não identificar os 

participantes; 

-Retirada  do consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, 

não havendo qualquer penalização ou prejuízo , podendo solicitar a qualquer momento a trans-

crição de fala do colaborador sendo facultado ao colaborador vetar trechos que julgar necessá-

rio. 

Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entre-

tanto, quando necessário for, poderá revelar os resultados através publicações científicas em 

eventos e periódicos científicos com fins de contribuir para o avanço da ciência nessa área, 

cumprindo as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde. Como Responsável legal do menor participante da pesquisa poderei recusar a participar, 

ou retirar meu consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não 

havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. Não haverá qualquer despesa ou ônus 
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financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico e não haverá qualquer procedi-

mento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria 

necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. O 

pesquisador se compromete com a confidencialidade dos dados e a garantia de que serão res-

peitados os direitos e autonomia dos voluntários. Os voluntários serão diretamente beneficiados 

com os resultados da pesquisa que visa melhorias no ensino/aprendizagem efetivada por meio 

de práticas pedagógicas inclusivas Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o parti-

cipante poderá contatar a equipe científica no número (069 98144 8835) com Alice Cristina 

Souza Lacerda Melo de Souza. Comitê de Ética em Pesquisa no Endereço:  Av. 7 de setembro, 

2090, Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO, CEP: 76.821-064 Telefone: (69) 

2182 9610 E- mail: cepi@ifro.edu. Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre 

acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar 

que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse. Desta 

forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o 

teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo menor participante 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do menor responsável 
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Apêndice G – Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE) destinado a criança ou   

adolescentes com 12 anos completos, maiores de 12 anos e menores de 18 anos) 

 

 Informação geral: O assentimento informado para a criança/adolescente não substitui a 

necessidade de consentimento informado dos pais ou guardiãs. O assentimento assinado pela 

criança demonstra a sua cooperação na pesquisa.  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “O conceber ao agir– Os desafios 

na efetivação de práticas pedagógicas inclusivas no ensino Profissional Técnico realizada  pela 

pesquisadora Alice Cristina Souza Lacerda Melo de Souzamestranda do Programa de Pós Gra-

duação em Educação Escolar, Mestrado Profissional Strictu Sensuda UNIR e Tecnológico que 

tem como objetivo geral Identificar no âmbito do Instituto Federal de Rondônia - campus Ji-

Paraná práticas pedagógicas voltadas para o atendimento dos alunos público alvo da Educação 

Especial, consideradas portanto inclusivas e suas contribuições para a promoção de uma melhor 

qualidade no ensino profissional e tecnológico. Este documento é chamado de TALE que sig-

nifica Termo de Assentimento Livre Esclarecido. Assentimento significa que você concorda 

em fazer parte de um grupo de adolescentes, da sua idade, para participar de uma pesquisa. 

Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações por mais simples que pos-

sam parecer. Pode ser que este documento contenha palavras que você não entenda, por favor, 

peça ao responsável pela pesquisa para explica-la.Seguem esclarecimentos quanto os possíveis 

riscos que a pesquisa apresenta: 

-Seu contrangimento e exposição pessoal em falar de sua preocupação em relação ao 

tema abordado na pesquisa. 

Para resguardar sua identidade será estabelecido um termo entre as partes envolvi-

das(pesquisadora e colaborardor): 

- Seu nome não será citado na pesquisa, durante o grupo focal as fotos serão retiradas 

de modo a não identifica-lo.Somente os dados coletados serão discutidos no trabalho.  

-Sua participação é voluntária e que caso você opte por não participar, não terá nenhum 

prejuízo ou represálias; 

Você poderá  retirar seu consentimento a qualquer momento da realização do trabalho, 

não havendo qualquer penalização ou prejuízo . 

 Entre os benefícios desse trabalho espera-se que o mesmo contribua para a efetivação 

de práticas pedagógicas inclusivas no campus em que você estuda. Não haverá qualquer des-
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pesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico e não haverá qual-

quer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, 

não haveria necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição res-

ponsável. Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entre-

tanto, quando necessário for, poderá revelar os resultados através publicações científicas em 

eventos e periódicos científicos com fins de contribuir para o avanço da ciência nessa área, 

cumprindo as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde. Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, você poderá contatar a equipe cien-

tífica no número (069 98144-8835) com Alice Cristina Souza Lacerda Melo de Souza. Comitê 

de Ética em Pesquisa do IFRO Endereço: Av. 7 de setembro, 2090, Bairro Nossa Senhora das 

Graças, Porto Velho - RO, CEP: 76.821-064 Telefone: (69) 2182 9610 E- mail: cepi@ifro.edu. 

Diante do termo já devidamente explicado declaro que li e discuti com o pesquisador respon-

sável os detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, 

e que posso interromper a minha participação a qualquer momento. Eu concordo que os dados 

coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito; tive a oportunidade para 

fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu receberei uma cópia assinada e datada deste 

documento. Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de 

pleno acordo com o mesmo, dato e assino este termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Ao 

final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo 

discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas 

vias e uma delas ficará em minha posse. Assinatura da pesquisadora responsável 

:_________________________________________________________e Assinatura do parti-

cipante:______________ _________________________ 
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ANEXOS 
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Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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